Projekt
z dnia 6 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia i ustalenia zakresu zadań stałych
Komisji Rady Miasta.
Na podstawie art. 18b ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.1) ) oraz §10 pkt. 1 Statutu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń stanowiącego załacznik do
Uchwały Nr XI/44/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. KujawskoPomorskiego z 2011 r. nr 190, poz. 1734) uchwala się co nastepuje:
§ 1. Powołuje się 6 stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 2. Powołuje się następujące Komisje Rady Miasta:
1) Komisja Rewizyjna;
2) Komisja Budżetu;
3) Komisja Oświaty;
4) Komisja Infrastruktury;
5) Komisja Komunalna;
6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
§ 3. Do zadań stałych Komisji Rady Miasta należy:
1) Komisji Rewizyjnej - kontrola działalności Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych;
2) Komisji Budżetu - gminna gospodarka finansowa;
3) Komisji Oświaty - oświata, kultura, kultura fizyczna, sport i turystyka, ochrona zdrowia;
4) Komisji Infrastruktury - infrastruktura komunalna, przedsiębiorczość i rzemiosło, ład przestrzenny,
promocja miasta, współpraca regionalna i międzynarodowa, porządek i bezpieczeństwo, utrzymanie
czystości w mieście, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa;
5) Komisja Komunlna - budynki komunalne, gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej, ochrona
środkowiska, pomoc społeczna;
6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - rozpatrywanie składanych przez mieszkańców skarg, wniosków
i petycji.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/3/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie
powolania stałych Komisji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia i ustalenia zakresu zadań stałych Komisji Rady
Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.
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UZASADNIENIE
W związku z nowym wyborem Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w VIII kadencji na lata 2018-2023, na
podstawie stosownych przepisów, rada powołuje stałe komisje do określonych zadań ustalając zakres ich
działania.
W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym i nowododanym art. 18b ust. 1 w/w ustawy rada
gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje
skladane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
Zgodnie z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Sporządzila: Agnieszka Lewandowska
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