
Projekt

z dnia 28 listopada 2018 r. 
Zatwierdzony przez...........

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia ....................2018 r.

w sprawie zakresu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 
1000, 1349 i 1432) oraz § 60 ust. 2 Statutu Gminy Zdzieszowice uchwalonego Uchwałą Nr LVII/379/2018 Rady 
Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2884) Rada Miejska 
w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

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

2. Do zakresu działania komisji należą:

1) Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:

a) współudział w tworzeniu strategii rozwoju gminy oraz studium zagospodarowania przestrzennego Gminy,

b) opiniowanie planów i programów gospodarczych,

c) opiniowanie tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów a także innych jednostek 
organizacyjnych Gminy,

d) wspieranie i inicjowanie działań mających na celu rozwój gospodarczy Gminy, przeciwdziałanie bezrobociu 
i aktywizacje lokalnego rynku pracy,

e) opiniowanie projektu uchwały budżetowej,

f) opiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

g) kontrola i ocena realizacji budżetu,

h) opiniowanie zmian w budżecie w ciągu roku w zakresie dochodów i wydatków,

i) wspieranie i inicjowanie działań w zakresie zwiększenia dochodów własnych Gminy i racjonalizacja 
wydatków,

j) opiniowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy,

k) opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności finansowej gminy i informacji o realizacji budżetu za 
półrocze,

l) opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych,

m) sprawy promocji Gminy i funduszy UE,

n) sprawy dotyczące utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

o) sprawy gospodarki nieruchomościami;

2) Spraw Społecznych:

a) funkcjonowanie pomocy społecznej,

b) funkcjonowanie Żłobka Samorządowego,

c) ochrona zdrowia mieszkańców gminy, profilaktyka zdrowotna,

d) sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców gminy, ochrona przeciwpożarowa 
i przeciwpowodziowa,
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e) gospodarka wodno -  ściekowa,

f) utrzymanie czystości i gospodarka odpadami,

g) ochrona środowiska,

h) utrzymanie zieleni gminnej i nasadzeń,

i) infrastruktura drogowa wraz z organizacją ruchu drogowego,

j) polityka energetyczna gminy,

k) działalność Gminnej Rady Seniorów,

l) sprawy funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy;

3) Oświaty, Kultury i Sportu:

a) funkcjonowanie placówek oświatowych - stan i potrzeby gminy w zakresie szkolnictwa podstawowego 
i gimnazjalnego,

b) opiniowanie projektów uchwał w sprawach oświaty, w szczególności dotyczących funkcjonowania 
placówek oświatowych i opiekuńczych,

c) sport i rekreacja - stan i potrzeby z zakresu sportu, turystyki i rekreacji,

d) inicjowanie działań zmierzających do poprawy infrastruktury w zakresie kultury, sportu i rekreacji,

e) funkcjonowanie instytucji kultury w Gminie - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Zdzieszowicach oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach,

f) opiniowanie projektów uchwał z zakresu kultury, sportu i turystyki,

g) działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej,

h) współpraca z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/l 8/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie 
określenia trybu oraz zakresu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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