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UCHWAŁA NR III.3.2014
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Białej

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.1)) i § 74 ust.2 uchwały Nr XIV.182.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała, zmienionej uchwałami Nr XXVII.305.2013 r. z dnia 15 listopada 
2013 r. i Nr XXXII.368.2014 z dnia 12 września 2014 r. ( Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 1190; z 2013 r. poz. 253 i z 
2014 r. poz. 2073 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się przedmiot działania n/w komisji stałych Rady Miejskiej

w Białej :

1. Komisja Gospodarcza – sprawy z zakresu :

1) planowania przestrzennego

2) planowania społeczno – gospodarczego i budżetu

3) podatków i opłat lokalnych

4) gospodarowania mieniem komunalnym

5) inwestycji

6) utrzymania dróg gminnych, ulic, mostów i organizacji ruchu drogowego

7) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

8) komunalnego budownictwa mieszkaniowego

9) gospodarki lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi

10) gospodarki terenami

11) targowisk

12) cmentarzy komunalnych

13) promocja gminy – pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych dla gminy

2. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego - sprawy z zakresu :

1) oświaty i wychowania w tym szkół podstawowych , gimnazjów przedszkoli i innych placówek oświatowo – 
wychowawczych

2) kultury w tym bibliotek publicznych i innych placówek upowszechniania kultury

3) ochrony zabytków

4) kultury fizycznej, rekreacji i sportu

5) ochrony zdrowia

6) pomocy społecznej

1) Brak treści przypisu
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7) zatrudnienia

8) porządku publicznego

9) ochrony przeciw pożarowej

10) przestrzegania zasad współżycia społecznego

11) ochrony mienia społecznego

3. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - sprawy z zakresu :

1) gospodarki gruntami

2) gospodarki leśnej i łowieckiej

3) zaopatrzenia wsi w wodę

4) produkcji rolnej

5) skupu produktów rolnych

6) zieleni komunalnej i zadrzewień

7) usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych

8) utrzymania czystości i porządku estetycznego

9) wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych

10) współpracy z samorządami mieszkańców wsi i osiedli

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz § 74 ust.2
Statutu Gminy Biała Rada ustala przedmiot działania poszczególnych komisji stałych, za
wyjątkiem komisji Rewizyjnej , której postanowienia § 74 ust.2 nie dotyczą, i są zapisane
w ustawie o samorządzie gminnym oraz Statucie Gminy Biała.

Sporządziła :
G.Prokopowicz
Inspektor ds. obsługi Rady

Biała, dnia 8 grudnia 2014 r.
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