
UCHWAŁA NR III/7/18
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania, ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania stałych komisji Rady 
Miejskiej w Ozimku

Na podstawie art. 21. ust. 1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349 i 1432), § 46 ust. 1 i 2 oraz § 49 ust. 1 uchwały Nr LVI/363/18 Rady Miejskiej w Ozimku 
z dnia 15 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ozimek (Dz. U. Woj. Opol. z 29 
października 2018 r. poz. 2972)uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje  się stałe komisje Rady Miejskiej w Ozimku, ustala ich składy osobowe i przedmioty 
działania zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur
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Załącznik do uchwały Nr III/7/18

Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 3 grudnia 2018 r.

Komisje stałe Rady Miejskiej w Ozimku i ich składy osobowe:

1. 1) Komisja Finansowo - Gospodarcza, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska: 

a) Jan Polaczek - Przewodniczący,

b) Marceli Biskup - Członek,

c) Marek Elis - Członek,

d) Aldona Koczur - Członek,

e) Marcin Kowalewski - Członek,

f) Bernard Sklorz - Członek.

2) Ustala się następujący przedmiot działania Komisji Finansowo - Gospodarczej, Bezpieczeństwa 
Publicznego i Ochrony Środowiska:

a) opiniowanie projektu budżetu gminy,

b) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących zmian w budżecie miasta,

c) analiza realizacji budżetu miasta,

d) opiniowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych,

e) opiniowanie uchwał w sprawach sprzedaży lub nabycia nieruchomości,

f) opiniowanie spraw z zakresu:

- ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,

- gospodarowania majątkiem gminy ( modernizacja, remonty),

- działalności spółek komunalnych,

- lokalnego transportu zbiorowego,

- zaopatrzenia w energię elektryczną , cieplną i gaz,

- budowy i utrzymania gminnych dróg, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

- budowy wodociągów i zaopatrzenia w wodę , kanalizacji , oczyszczania ścieków komunalnych,

- utrzymania czystości i porządku ,wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- targowisk i cmentarzy komunalnych,

- ekologii i ochrony środowiska,

- bezpieczeństwa publicznego i działalności OSP,

- zieleni gminnej i zadrzewiania.

2. 1) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:

a) Barbara Starzycka - Przewodnicząca,

b) Marceli Biskup - Członek,

c) Krzysztof Kleszcz - Członek,

d) Urszula Musiał - Członek,

e) Tadeusz Markulak - Członek.
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2) Ustala się następujący przedmiot działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:

a) ocena realizacji zadań gminnych związanych z prowadzeniem przedszkoli, szkół i innych gminnych 
placówek oświatowych,

b) inicjowanie i opiniowanie programów profilaktycznych, rozwiązywania problemów społecznych, 
rozwiązywania problemów alkoholowych,

c) ocena funkcjonowania instytucji kultury,

d) określanie perspektywicznego rozwoju Gminy w dziedzinie sportu, rekreacji i turystyki,

e) ocena przedsięwzięć Gminy w dziedzinie sportu, rekreacji i turystyki

f) określanie koncepcji rozwoju gminnej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,

g) ocena przedsięwzięć Gminy w zakresie promocji,

h) bezpieczeństwo socjalne, pomoc społeczna,

i) polityka prorodzinna,

j) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi,

k) współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

l) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej.
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