
UCHWAŁA I/5/2018
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Budżetu i Gospodarki 
Samorządowej Rady Miejskiej w Wołczynie

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się następujący skład osobowy Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej 
w Wołczynie:

1. Waldemar Antkowiak
2. Kazimierz Bar
3. Jan Bartosiński
4. Paweł Krzemiński
5. Waldemar Łuczek
6. Szczepan Mały
7. Krystyna Mazurczak
8. Ryszard Mrugalski
9. Marek Nowak
10. Ryszard Nowak
11. Marcin Pasternak
12. Ewelina Sękala
13. Jolanta Schatt
14. Agata Teodorowska
15. Adam Zarych.

§ 2. Przedmiotem działania Komisji są sprawy z zakresu:

1) budżetu gminy, podatków i opłat;

2) programów gospodarczych;

3) programów rozwoju;

4) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;

5) targowisk;

6) ochrony zdrowia;

7) pomocy społecznej;

8) wspierania rodziny i polityki prorodzinnej;

9) edukacji publicznej;

10) kultury, w tym bibliotek i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków;

11) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

12) wspierania i upowszechniania idei samorządowej;

13) promocji gminy;

14) rolnictwa;

15) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

16) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
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17) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych; utrzymania 
czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

18) zieleni gminnej i zadrzewień;

19) cmentarzy gminnych;

20) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej   i przeciwpowodziowej, 
w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak
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