UCHWAŁA NR II/3/14
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia składów osobowych i zakresów działania stałych komisji Rady
Gminy Świeszyno
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 38 ust.1 i § 47 uchwały Nr
V/25/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Świeszyno ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 896 i 897) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:
1) Górka Urszula,
2) Jędrzejczyk Wanda,
3) Potoniec Waldemar,
4) Wencka Jolanta.
§ 2. Powołuje się Komisję Budżetową w składzie:
1) Bieńkowski Tomasz,
2) Marcinkowski Jacek,
3) Miksza Franciszek.
§ 3. Powołuje się Komisję Rozwoju i infrastruktury w składzie:
1) Bebich Wieńczysław,
2) Jezierski Mariusz,
3) Wanda Wilk.
§ 4. Powołuje się Komisję Oświaty i Spraw Społecznych w składzie:
1) Komar Stanisław,
2) Majcher Monika,
3) Szymanowska Jadwiga.
§ 5. Zakres działania Komisji Rewizyjnej określają § 38 ust. 1,3, 4 i 5 Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Świeszyno.
§ 6. Do zakresu działania Komisji Budżetowej należą następujące sprawy:
1) opiniowanie projektu budżetu gminy,
2) zgłaszanie wniosków do projektu budżetu,
3) kontrola realizacji budżetu i opiniowanie działalności finansowej Wójta Gminy,
4) opiniowanie zmian do budżetu gminy,
5) opracowanie form zwiększenia dochodów budżetowych,
6) opracowywanie koncepcji i programu rozwoju gospodarczego gminy,

Id: A4A6D050-CFFB-4FFE-8D4E-68C3FD03F425. Podpisany

Strona 1

7) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie powstawania nowych zakładów pracy i zmniejszenie
bezrobocia,
8) propagowanie nowych form działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, usług i handlu,
9) opracowywanie zasad gospodarki mieniem komunalnym.
§ 7. Do zakresu działania Komisji Rozwoju i Infrastruktury należą następujące sprawy:
1) strategii rozwoju gminy oraz studium zagospodarowania przestrzennego,
2) programów gospodarczych i społeczno–gospodarczych,
3) rozwoju gminy oraz inspirowanie działań w tym zakresie,
4) zmian w gospodarowaniu mieniem oraz zagospodarowania przestrzennego,
5) tworzenia, likwidacji i reorganizacji ZGKiM, a także innych jednostek organizacyjnych gminy,
6) nazewnictwa ulic i placów na terenie gminy,
7) związane z geodezją, kartografią i katastrem,
8) dotyczące potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody, ciepła, odbioru ścieków,
organizacji transportu i komunikacji oraz budowy i utrzymania dróg i ulic,
9) czystości gminy, zieleni i ochrony środowiska,
10) gospodarowania mieniem komunalnym (z wyjątkiem gospodarki gminnym zasobem
mieszkaniowym) oraz realizacja inwestycji i inicjatyw lokalnych w tym zakresie,
11) inicjatyw podejmowanych w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych,
12) rolnictwa i leśnictwa,
13) budownictwa mieszkaniowego,
14) gospodarki gminnymi lokalami użytkowymi.
§ 8. Do zakresu działania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych należą następujące sprawy:
1) oświaty,
2) kultury, w tym kultury fizycznej, turystyki i rekreacji,
3) ochrony zdrowia,
4) opieki i pomocy osobom niepełnosprawnym,
5) pomocy społecznej w gminie,
6) bezpieczeństwa i porządku publicznego,
7) bezrobocia,
8) ochrony przeciwpożarowej,
9) patologii społecznych,
10) lokalnego transportu zbiorowego,
11) nazewnictwa ulic i placów zabaw na terenie gminy,
12) promocji gminy,
13) współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 9. Traci moc uchwała Nr VIII/52/11 Rady Gminy Świeszyno z dnia 24 maja 2011 roku
ustalenia składów osobowych i zakresów działania stałych komisji Rady Gminy Świeszyno.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno
Bogdan Dańczak
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