
UCHWAŁA NR II/4/18
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie i określenia przedmiotu ich działania

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018r.poz. 9941)) , 
Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się następujące stałe Komisje Rady Miejskiej w Mszczonowie:

1) Komisję Rewizyjną,

2) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji,

3) Komisję Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa,

4) Komisję Oświaty i Spraw Społecznych.

§ 2. Przedmiotem działania komisji o których mowa w § 1 jest:

1. Komisji Rewizyjnej:

1) opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do rady miejskiej w sprawie udzielenia 
burmistrzowi absolutorium,

2) wykonywanie kontroli zleconych przez radę,

3) realizacja zadań zgodnie ze Statutem Gminy.

2. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

1) rozpatrywanie skarg na działania Burmistrza,

2) rozpatrywanie skarg na działania gminnych jednostek organizacyjnych,

3) rozpatrywanie wniosków i petycji składanych przez obywateli.

3. Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa:.

1) opiniowanie planów budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy,

2) opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy,

3) opiniowanie raportu o stanie gminy,

4) opiniowanie nabywania i zbywania mienia komunalnego,

5) opiniowanie kierunków rozwoju gminy określonych w Strategii, planach zagospodarowania przestrzennego 
i planach rocznych,

6) opiniowanie sposobu wykonywania uchwał rady i sposobu oraz zakresu realizacji inwestycji gminnych,

7) proponowanie podjęcia działań promujących Gminę,

8) opiniowanie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

9) ocena stanu porządku publicznego i przestrzegania prawa,

10) opiniowanie spraw z zakresu ochrony środowiska i nadzór nad należytym stanem sanitarnym, czystością 
i porządkiem w gminie,

11) opiniowanie spraw dotyczących rolnictwa.

4. Komisji Oświaty i Spraw Społecznych:

1) opiniowanie budżetu gminy w dziale kultura, kultura fizyczna, oświata i wychowanie, zdrowie i opieka 
społeczna,
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2) opiniowanie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych, kultury, kultury 
fizycznej oraz zdrowia i opieki społecznej,

3) koordynowanie organizacji imprez rozrywkowych i sportowych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 grudnia 2010 roku w sprawie 
powołania stałych Komisji Rady Miejskiej i określenia przedmiotu ich działania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Koperski

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U z 2018r. poz. 1000, poz.1349 i poz.1432
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