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UCHWAŁA NR III/7/2010
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 15 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Brzesku kadencji 2010-2014, określenia ich 
nazw i przedmiotu działania 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Brzesko stanowiącego załacznik do uchwały Nr 
VII/39/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie Statutu Gminy Brzesko (Dz. 
Urz. Woj. Małop. Nr 468, poz. 3091 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje: 

§ 1. 

Na czas trwania kadencji 2010-2014 Rady Miejskiej w Brzesku powołuje się następujące stałe komisje: 

1. Komisja Gospodarki Finansowej; 

2. Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; 

3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu; 

4. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Promocji; 

5. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny; 

6. Komisja Statutowa; 

§ 2. 

1. W skład każdej z komisji wymienionych w § 1 wchodzić będzie od pięciu do siedmiu radnych łącznie 
z przewodniczącym komisji. 

2. Zakres działania poszczególnych komisji określa załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Skład osobowy poszczególnych komisji zostanie ustalony odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Brzesku. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

mgr Krzysztof Ojczyk
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Załącznik do Uchwały Nr III/7/2010

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 15 grudnia 2010 r.

Zakres działania komisji stałych Rady Miejskiej w Brzesku 

Do zadań komisji stałych należy podejmowanie działań należących do zadań własnych gminy, 
a wszczególności dotyczących: 

1. Komisja Gospodarki Finansowej: 

1) gospodarka finansowa gminy; 

2) podatki i opłaty lokalne; 

3) opiniowanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy. 

2. Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa: 

1) rolnictwo i leśnictwo; 

2) ład przestrzenny; 

3) gospodarka nieruchomościami; 

4) ochrona środowiska i przyrody; 

5) gospodarka wodna; 

6) gminne drogi, ulice, mosty i place; 

7) wodociągi i zaopatrzenie w wodę; 

8) kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych; 

9) utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych; 

10) wysypiska i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 

11) zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 

12) gminne budownictwo mieszkaniowe; 

13) zieleń gminna i zadrzewienia; 

14) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych; 

15) cmentarze gminne. 

3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: 

1) edukacja; 

2) kultura; 

3) biblioteki gminne; 

4) kultura fizyczna; 

5) turystyka; 

6) tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe; 

7) udzialanie stypendiów dla uczniów i studentów. 

4. Komisja Prawa, Porządku Publicznego i Promocji: 

1) korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; 
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2) organizacja ruchu drogowego; 

3) lokalny transport zbiorowy; 

4) targowiska i hale targowe; 

5) cmentarze wojenne; 

6) porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli; 

7) ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa; 

8) promocja gminy; 

9) jednostki pomocnicze gminy. 

5. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny: 

1) ochrona zdrowia; 

2) pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze; 

3) polityka prorodzinna; 

4) zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 

5) walka z bezrobociem. 

6. Komisja Statutowa: 

1) opiniowanie zmian w statucie gminy oraz w statutach jednostek podległych; 

2) analiza gminnych przepisów prawnych i zgłaszanie propozycji zmain. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku 

mgr Krzysztof Ojczyk


