
UCHWAŁA NR XIV.108.2019
RADY GMINY IZBICKO

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Izbicko

Na podstawie art. 21 ust. 1, art. 18 a ust. 1 i art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) , uchwala się, co następuje:

§ 1. Do zadań komisji stałych należy w szczególności:
1) udział w tworzeniu programów gminnych;
2) opiniowanie projektów uchwal Rady;
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
4) ocena informacji i sprawozdań składanych przez Wójta, jednostki organizacyjne, 

pomocnicze i innych;
5) składanie wniosków do Wójta za pośrednictwem Przewodniczącego komisji;
6) inspirowanie i ocenianie kontaktów międzygminnych i zagranicznych Rady;
7) inicjowanie i opiniowanie współpracy z organizacjami samorządowymi, 

międzygminnymi, agendami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi;
8) inicjowanie promocji gminy;
9) inspirowanie nowych rozwiązań i pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców, 

w tym zwłaszcza młodzieży;
10) współpraca z innymi komisjami.

§ 2. Zakres działania Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji obejmuje w szczególności:
1) tworzenie programów gospodarczych i ich realizacja;
2) politykę finansową;
3) kształtowanie dochodów i wydatków budżetowych gminy;
4) kształtowanie podatków i opłat lokalnych;
5) gospodarkę komunalną i mieszkaniową;
6) wspieranie przedsiębiorczości;
7) nadzór nad administracją samorządową;
8) gospodarkę 'przestrzenną gminy;

§ 3. Zakres działania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych obejmuje 
w szczególności:
1) edukację szkolno-przedszkolną;
2) politykę i pomoc społeczną;
3) ochronę dziedzictwa narodowego;
4) sport, rekreację i turystykę;
5) partnerstwo międzygminne;
6) 7) profilaktykę i ochronę zdrowia;
7) promocję gminy.

§ 4. Zakres działania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku publicznego 
obejmuje w szczególności:
1) gospodarkę gruntami;
2) łowiectwo i gospodarkę leśną;
3) zaopatrzenie w wodę;
4) ochronę środowiska naturalnego;
5) kanalizację sanitarną;
6) gospodarkę odpadami komunalnymi;
7) bezpieczeństwo publiczne;
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8) utrzymanie porządku i czystości w sołectwach;
9) obronę cywilną;
10) ochronę przeciwpożarową;
11) gospodarkę wodną i meliorację;
12) zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz oraz odnawialne źródła energii;
13) utrzymanie dróg gminnych;
14) nazewnictwo ulic.

§ 5. Zakres działania komisji doraźnych określa Rada w uchwale o ich powołaniu. 
§ 6. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzony przez Radę 

Gminy do dnia 31 stycznia.
§ 7. Komisje raz do roku, przed uchwaleniem planu pracy na rok następny, składają 

Radzie sprawozdanie z wykonania planu pracy za rok poprzedni. 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Izbicko
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kapica
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