Zalacznili nr 8
do uchrvalv nr XIXi l7li20l9
Rady Mic.iskie.j u, I(ole
z dnia 18
-qrudnia 2019 roku

PLAN PRACY
KOMISJI PRAWA I PORZADKU PUBLICZNEGO
na 2020 rok

1.

Zapozlnarie siq z infblntac.jq I(ontendalrta Stlazy Mie.jsl<iei u, I(ole o:
1) stanie bezpieczelist\va. polzildkLr i czystoSci lta tereuie ntiitst.i"

2.

2) r'ealizacj i zadah zLt rok 2019.
Zapozrtanie sig z infbrrnacjil Komendanta Powiatowego Polic.ji w Kole o stanie bezpieczefistrva
publicznego na terenie rriasta za 2019 t'ok.

3.

Zapt>znanie sig irrfbrntacj4l(onrendanta Porviatowego Parist\,vori,ej Stla21, Po2arnej o zagrozenir-t pozatowynt

i porztldku

w llaszyllt tttie(cie ot'az rvspcilpracy z innynti sluzbarni odpolvieclzialnvrli za bezpieczeristwo w
nr

nasz)/ln

ieScie.

4.
5.
6,

Zapoztanie sig infbltnacj4 o utrzymaniu gnrirrnego nragazynu przecirvpowodzior,vego.
Biezilca analiza pro.jel<t6w uchwal pod obrady rady.
Ittfirt'ntac.ia Pntistwowego Powiatoivego Iuspelrtora Siinitarnego o stanie bezpieczeristwa sanitalnego
i sytuacji epiderniologicznei na terenie miarsta Kola za 20 19 rok.
7, Irtfbrrnacja Powiatorvego Lekarza Weteryrarii o stanie bezpieczeristwa weter),1'l.u'1,jne-{o na terenie uliasta za
rok 20 1 9.
8. Analiza raportll o stanie Gntiny Mie.iskie.l l(okr za 2019 rok.
9, Analiza infbrntac.l i z w_vl<orranizr budzetu za I p6lrocze 2020 roku.
10. Opracowanie u,stEpnych wniosk6rv do plo.jektu budzetLr (do l5 wrzeslria 2020 roku).
ll, Zttpt>znanie sig informaciq Komendanta Por,viatowego Polic.li r,v Kole o stanie bezpieczeristrva i polzqdl<Lr
pr"rblicznego na telenie ntiasta zal polrocze 2020 r'oku.
12, Zttpoznanie sig z infbrntac.i.l Kourendanta Strazy Mie.iskie.i w' I(ole o:

l)
2)

stanie bezpieczelistrva. porzqdkLr i czystoSci na telenie nriasta za I prilrocze 2020 roku,
realizac.ji zadari w I ptllroczu 2020 roku.

13. Inforntacja Zespolu do sprarv oznakoivania dr6g gntinnl,ch publicznyclt ntiasttr Kola.
14, Zapoznanie sig z informacjq Porvitttowego Ll'zqdu Pracy rv Kole o stanic bezrobocia w nasz),nr nrieScie
w roku 2020.
15.
16.
17.
18.

Analiza infbrn-racji o stanie przygotowali do sezorru zinrowego dotyczilcego dr'(rg

Wnioski

r,v

ntiescie.

clo pro.jel<tu bLrdzetu ntiasta na 2021 rok.

Opracowanie planu pracy korr-risji na rok 2021.
Organizowanie posiedzeri Kornis.ii Plarva i Porzaldl<u Publiczner:o. uynil<a.l4cvch z bieZqcyclr potrzeb.

Id: 37lXXr(r.l.l-l)lJ7[-.il]l)9-l,i3lit)-91).i.lll(rli2A(rlJA.
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