
UCHWAŁA NR I/3/2018
RADY GMINY PRZESMYKI

z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie określenia przedmiotu działania Stałych Komisji Rady Gminy Przesmyki

Na podstawie art.21 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 9941)) 
oraz § 47 ust. 2 Statutu Gminy Przesmyki stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Nr XIV/105/2016 
z dnia 17 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r. poz. 4309 ze zmi.) Rada Gminy Przesmyki, uchwala co 
następuje:

§ 1. Ustala się przedmiot działania Stałych Komisji Rady Gminy.

1. Komisja Planowania i Finansów:

1) opiniowanie projektu budżetu gminy po analizie wniosków innych komisji stałych w tym zakresie,

2) realizacja dochodów własnych Gminy,

3) opiniowanie zmian budżetu gminy w trakcie jego realizacji,

4) realizacja wydatków budżetowych

5) analiza umorzeń i odpisów zobowiązań pieniężnych,

6) udział komisji w ustaleniu sposobu realizacji wniosków innych komisji dot. sfinansowania dodatkowych zadań 
nie objętych uchwałą budżetową,

7) realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawnych.

2. Komisja Inicjatyw Samorządowych i Rolnych:

1) stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy,

2) bezpieczeństwo publiczne, współpraca z organami służb specjalnych (policją, prokuraturą, sądami, itp.),

3) stan dróg, ulic, placów i mostów oraz organizacja ruchu drogowego,

4) gospodarka odpadami stałymi i płynnymi, utrzymanie porządku i czystości w gminie,

5) lokalny transport zbiorowy- połączenia autobusowe,

6) działania w zakresie telekomunikacji,

7) zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

8) działalność gospodarcza, współdziałanie z przedsiębiorcami w zakresie rozwoju lokalnego oraz tworzenia 
nowych miejsc pracy,

9) rozwój rolnictwa na terenie gminy,

10) funkcjonowanie wodociągów wiejskich i przydomowych oczyszczalni ścieków,

11) zagospodarowanie przestrzenne Gminy, ochrona środowiska i przyrody, gospodarka wodna,

12) opiniowanie projektu budżetu Gminy,

3. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych:

1) edukacja publiczna, organizacja sieci szkół,

2) stan techniczno-gospodarczy szkół ,

3) działalność Gminnego Ośrodka Kultury pod względem merytorycznym, organizacyjnym, gospodarczym 
i finansowym - propozycje zmian i usprawnień,

4) działalność Gminnej Biblioteki Publicznej, czytelnictwo,

1) zmiany: poz. 1000, 1349, 1432
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5) kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,

6) funkcjonowanie świetlic wiejskich,

7) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju działalności kulturalnej i sportowej, oraz 
rozwoju inicjatyw w tym zakresie,

8) pomoc społeczna i polityka prorodzinna oraz realizacja zadań w tym zakresie,

9) ochrona zdrowia miejscowego społeczeństwa, funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej,

10) zjawisko bezrobocia na terenie gminy - jego rozmiar i możliwości przeciwdziałania,

11) promocja gminy,

12) opiniowanie projektu budżetu gminy,

§ 2. Traci moc uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Przesmyki z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wykazu 
Stałych Komisji Rady Gminy Przesmyki oraz przedmiotu ich działania.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Gminy oraz na Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Skolimowski
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