
UCHWAŁA NR II/5/18
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Bierutowie, ustalenia zakresu ich działania oraz 
składu osobowego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., 
poz. 994 z późn. zm.) i § 41 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Bierutów (Dz.U.Woj.Dol. z 2018r., poz. 5204), Rada 
Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się następujące stałe Komisje Rady Miejskiej w Bierutowie oraz ustala ich skład osobowy:

1. Komisja Budżetu i Finansów w składzie:

1) Jakub Matuszczyk,

2) Piotr Baranowski,

3) Teresa Fleiszer,

4) Krzysztof Kisiel,

5) Urszula Zadka.

2. Komisja Rewizyjna w składzie:

1) Jakub Matuszczyk,

2) Piotr Baranowski,

3) Józef Ławniczak,

4) Marek Lisowski,

5) Mariusz Karakuła.

3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:

1) Joanna Łyskawa,

2) Małgorzata Mikoś,

3) Łukasz Zmarzły,

4) Teresa Fleiszer.

4. Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej w składzie:

1) Marianna Jarząb,

2) Joanna Łyskawa,

3) Urszula Zadka,

4) Mariusz Karakuła,

5) Łukasz Zmarzły,

6) Małgorzata Zakrzewska,

7) Irena Wysocka - Przybyłek.

5. Komisja Gospodarki, Rozwoju, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie:

1) Irena Wysocka - Przybyłek,

2) Józef Ławniczak,

3) Małgorzata Zakrzewska,
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4) Małgorzata Mikoś,

5) Marianna Jarząb,

6) Krzysztof Kisiel,

7) Marek Lisowski.

§ 2. 1. Do zakresu działania komisji należą sprawy zgodnie z ich przedmiotową właściwością.

2. Podstawowy zakres przedmiotowy działania komisji określa załącznik do niniejszej uchwały.

3. Spory między komisjami rozstrzyga Rada na wniosek Przewodniczącego Rady.

§ 3. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bierutowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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Załącznik do uchwały nr II/5/18 

Rady Miejskiej w Bierutowie  z dnia 29.11.2018r.  

 

 

Zakres działania komisji Rady Miejskiej w Bierutowie 

 

1. Do zakresu działania Komisji Budżetu i Finansów należy w szczególności:  

1) opiniowanie projektu budżetu; 

2) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących zmian 

budżetowych; 

3) analiza sprawozdań z realizacji budżetu; 

4) badanie działalności finansowej Burmistrza i przedstawienie wniosków do 

Komisji Rewizyjnej; 

5) opiniowanie projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych; 

6) opiniowanie projektów uchwał w sprawach sprzedaży lub nabycia 

nieruchomości; 

7) opiniowanie uchwał dotyczących przystępowania gminy do spółek, związków 

i porozumień oraz występowania z nich jeśli przynoszą następstwa finansowe. 

 

2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą zadania określone w Statucie 

Miasta i Gminy Bierutów i w ustawach. 

 

3. Do zakresu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należą zadania określone 

w Statucie Miasta i Gminy Bierutów i w ustawach.  

 

4. Do zakresu działania Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki 

Społecznej należą w szczególności: 

1) realizacja zadań gminnych związanych z prowadzeniem przedszkoli, szkół i 

innych gminnych placówek oświatowych; 

2) realizacja programów nauczania i innych zadań statutowych prowadzonych przez 

gminne placówki oświatowe; 

3) opiniowanie projektów uchwał; 

4) opiniowanie projektu budżetu w zakresie działania komisji; 

5) ocena realizacji i wykonania budżetu w zakresie działania komisji; 

6) inicjowanie i opiniowanie programów profilaktycznych i resocjalizacyjnych; 

7) inicjowanie i nadzór nad kursami i szkoleniami prowadzonymi przez gminę; 

8) działalność placówek służby zdrowia; 

9) bezpieczeństwo socjalne; 

10) polityka prorodzinna; 

11) określenie perspektywicznego rozwoju gminy w dziedzinie kultury, sportu, 

rekreacji i turystyki; 

12) promocji miasta i gminy; 

13) nadawanie kierunku gminnym placówkom kultury, sportu, rekreacji i turystyki; 

14) ocena celowości i funkcjonowania gminnych placówek kulturalnych i sportowych; 

15) wnioskowanie koncepcji modernizacji gminnych placówek kulturalno – 

sportowych; 

16) analiza celowości wydatków budżetowych; 

17) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu amatorskiego; 

18) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi. 
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5.  Do zakresu działania Komisji Gospodarki, Rozwoju, Infrastruktury, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska należą w szczególności: 

1) gospodarowanie mieniem gminnym; 

2) sprawy zagospodarowania przestrzennego i nieruchomości gminnych, ochrony 

środowiska, transportu, gospodarki wodno-ściekowej, nazewnictwa ulic, placów, 

parków, rolnictwa, leśnictwa, melioracji; 

3) opiniowanie projektów uchwał w zakresie działania komisji; 

4) opiniowanie projektu budżetu w zakresie działania komisji; 

5) ocena realizacji i wykonania budżetu w zakresie działania komisji; 

6) budowa i utrzymanie gminnych dróg, mostów, placów oraz organizacja ruchu 

drogowego; 

7) budowa wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacja, oczyszczanie ścieków 

komunalnych; 

8) utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

9) targowiska i cmentarze komunalne;  

10) Wieloletnie Programy Inwestycyjne; 

11) planowania strategicznego; 

12) współpraca z lokalną przedsiębiorczością; 

13) działania na rzecz ochrony powietrza, wody, gleby, upraw, zieleni komunalnej i 

zadrzewień. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań,

ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Również Statut Miasta i Gminy Bierutów w treści § 41 ust. 1 stanowi, iż Rada w drodze

uchwały powołuje stałe komisje i określa przedmiotowy zakres jej działania oraz skład osobowy,

uwzględnia reprezentację w komisji przedstawicieli klubów i radnych niezrzeszonych, chyba że

sami z reprezentacji tej zrezygnują.
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