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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Sławno oraz ustalenia przedmiotu ich działania
Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,
1000, 1349, 1432) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się następujące komisje stałe Rady Gminy Sławno:
1) Komisję Finansów i Budżetu w składzie:
a) …………………………………
b) ………………………………...
c) …………………………………
d) …………………………………
e) …………………………………
2) Komisję Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie:
a) …………………………………
b) ………………………………...
c) …………………………………
d) …………………………………
e) …………………………………
3) Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Polityki Społecznej w składzie:
a) …………………………………
b) ………………………………...
c) …………………………………
d) …………………………………
e) …………………………………
§ 2. Do zakresu działania:
1) Komisji Finansów i Budżetu należą sprawy podatków lokalnych, gromadzenia dochodów
i przychodów Gminy, wydatkowania środków publicznych, finansowania potrzeb budżetu Gminy, zaciągania
zobowiązań angażujących środki publiczne, budżetu i planów finansowych Gminy oraz jej jednostek
organizacyjnych, a także zarządzania środkami publicznymi;
2) Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska należą sprawy polityki gospodarczej Gminy, ładu
przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, lokalnego transportu zbiorowego, gminnych dróg, ulic, mostów
i placów oraz organizacji ruchu drogowego, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, rozwoju
przedsiębiorczości, sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, sprawy rolnictwa, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym melioracji
i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości
i porządku, urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia
w energię, ochrony i kształtowania środowiska oraz ochrony nieodnawialnych jego zasobów, zieleni gminnej
i zadrzewień;
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3) Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Polityki Społecznej należą sprawy edukacji publicznej, ochrony zdrowia,
kultury i sztuki, w tym bibliotek i innych instytucji kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
twórczości, upowszechniania kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i sportu, promocji
Gminy, turystyki, kształtowania polityki społecznej Gminy, sprawy rodziny, problemów socjalnych, świadczeń
socjalnych, pomocy społecznej, komunalnego budownictwa mieszkaniowego oraz problemów osób
niepełnosprawnych i kombatantów, walki z bezrobociem a także współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 3. 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994
z późn. zm.) rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe komisje do określonych zadań, ustalając
przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Komisje ze swojego grona wybierają przewodniczącego i
zastępcę przewodniczącego danej komisji.
Do zadań komisji stałych należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów uchwał, związanych tematycznie z daną komisją,
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji.
Mając na uwadze zakres zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy oraz sprawną
organizacje pracy radnych proponuje się powołać następujące komisje stałe Rady Gminy Sławno:
1) Komisję Finansów i Budżetu,
2) Komisję Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
3) Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Polityki Społecznej.
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