
UCHWAŁA  NR II/3/02 
 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 
z dnia 6 grudnia 2002 r. 

 
 
w sprawie ustalenia ilości i nazwy komisji stałych Rady Miejskiej, ustalenia 
przedmiotu ich działania oraz składu osobowego 
 
 Na podstawie art. 18 a ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984) Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 Powołuje się następujące komisje stałe Rady Miejskiej: 
 

1. Komisja Rewizyjna, do której zadań należy w szczególności: 
1) kontrolowanie działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych 

oraz jednostek pomocniczych gminy,  
2) opiniowanie wykonania budżetu gminy,  
3) wnioskowanie do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielania 

absolutorium burmistrzowi,  
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez radę w zakresie kontroli.  
Komisja składa się z przewodniczącego i 2 członków. 

 
2. Komisja Gospodarki Komunalnej i Majątku Gminy, do której zadań 

należy w szczególności podejmowanie rozstrzygnięć w formie wniosków oraz 
opinii do projektów uchwał w sprawach związanych z: 
1) ładem przestrzennym, 
2) gospodarką nieruchomościami, 
3) gminnymi drogami, ulicami, mostami, placami oraz organizacją ruchu 

drogowego, 
4) wodociągami i zaopatrzeniem w wodę, 
5) kanalizacją, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych, 
6) utrzymaniem czystości i porządku oraz urządzeniami sanitarnymi, 
7) wysypiskami i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,  
8) zaopatrzeniem w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 
9) lokalnym transportem zbiorowym, 
10) cmentarzami gminnymi, 
11) utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych. 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 4 członków. 
 

3. Komisja Gospodarki i Rozwoju do której zadań należy w szczególności 
podejmowanie rozstrzygnięć w formie wniosków oraz opinii do projektów 
uchwał w sprawach związanych z: 
1) działalnością gospodarczą na terenie gminy, 
2) organizowaniem współpracy z sąsiednimi gminami, powiatem                                  

i województwem dla rozwoju gospodarki,  
3) rolnictwem i leśnictwem, 
4) ochroną środowiska, 
5) zielenią gminną i zadrzewieniami, 
6) promocją gminy na terenie kraju i za granicą, 
7) rozwojem przedsiębiorczości i handlu,. 
Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 4 członków. 

 
  4. Komisja Mieszkaniowa, do której zadań należy w szczególności 
podejmowanie rozstrzygnięć w formie wniosków oraz opinii do projektów 
uchwał w sprawach związanych z: 
1) gospodarką mieszkaniami komunalnymi i lokalami użytkowymi, 
2) gminnym budownictwem mieszkaniowym, 
Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 4 członków. 
 

5. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, do której zadań należy w 
szczególności podejmowanie rozstrzygnięć w formie wniosków oraz opinii do 
projektów uchwał w sprawach związanych z: 
1) edukacją publiczną, 
2) kulturą, w tym bibliotekami gminnymi i innymi placówkami 

upowszechniania kultury, 
3) kulturą fizyczną i turystyką, w tym terenami rekreacyjnymi i urządzeniami 

sportowymi, 
4) współpracą ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, 
5) wspieraniem  i upowszechnianiem idei samorządowej, 
6) współpracą z organizacjami pozarządowymi. 
Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 5 członków. 

 
 6. Komisja Budżetu i Finansów, do której zadań należy w szczególności 
podejmowanie rozstrzygnięć w formie wniosków oraz opinii do projektów 
uchwał w sprawach związanych z planowaniem i realizacją budżetu gminy. 
Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 3 członków. 
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  7. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, do której zadań 
należy w szczególności podejmowanie rozstrzygnięć w formie wniosków oraz 
opinii do projektów uchwał w sprawach związanych z: 
1) porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, 
2) ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową, 
3) współdziałaniem z policją i władzami powiatowymi w zakresie porządku 

publicznego, 
4) pomocą społeczną, w tym ośrodkami i zakładami opiekuńczymi,  
5) współpracą z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną i 

promocją zdrowia, 
6) problemami konfliktów społecznych i zagrożeń patologią (narkomanią, 

alkoholizmem i innymi) 
7) współdziałaniem z władzami powiatowymi i wojewódzkimi w zakresie 

organizacji i funkcjonowania placówek służby zdrowia na terenie gminy  
Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 3 członków. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady 

Miejskiej. 
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