
UCHWAŁA NR II/12/2018
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia przedmiotu ich działania 
i składów osobowych.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Powołuje się stałe komisje Rady Miejskiej w Staszowie: 

1) Komisja Budżetu, Finansów Publicznych; 

2) Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa; 

3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych; 

4) Komisja Edukacji, Kultury i Sportu; 

5) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości; 

6) Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.

§ 2. 

Ustala się przedmiot działania poszczególnych komisji wymienionych w § 1 niniejszej uchwały: 

1) Komisja Budżetu, Finansów Publicznych: 

a) polityka finansowa gminy, w tym źródła dochodów i kierunki wydatków Gminy; 

b) budżet gminy, oraz tryb jego opracowania i uchwalenia, a także zmiany w budżecie w ciągu roku 
budżetowego; 

c) przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub źródła niedoboru budżetowego, w tym zaciągania kredytów 
i pożyczek bankowych.

2) Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa: 

a) ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna; 

b) cmentarze gminne; 

c) wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, 
utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych; 

d) rolnictwo, w tym tworzenie warunków do rozwoju i wspieranie rolnictwa; 

e) targowiska i hale targowe; 

f) zieleń gminna; 

g) agroturystyka.

3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych: 

a) ochrona zdrowia; 

b) pomoc społeczna; 

c) polityka prorodzinna; 

d) profilaktyka uzależnień.
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4) Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 

a) współpraca z organizacjami państwowymi i pozarządowymi; 

b) edukacja publiczna; 

c) kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury oraz ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami; 

d) kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe.

5) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości: 

a) ład przestrzenny, gospodarowanie mieniem gminy; 

b) inwestycje własne gminy i inwestycje realizowane z udziałem lub za zgodą gminy; 

c) transport i komunikacja; 

d) drogi gminne, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego; 

e) kierunki i zakres promocji gminy; 

f) współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, w tym innych państw.

6) Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego: 

a) porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli; 

b) ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa; 

c) opiniowanie projektów prawa miejscowego, w tym statutu Miasta i Gminy Staszów; 

d) rozpatrywanie i opiniowanie regulaminów i innych przepisów wymagających wprowadzenia ich 
w życie uchwałami Rady Miejskiej; 

e) tworzenie, likwidacja i przekształcanie jednostek organizacyjnych gminy oraz wyposażenia ich 
w majątek.

§ 3. 

Ustala się następujące składy osobowe radnych w poszczególnych komisjach: 

1) Komisja Budżetu, Finansów Publicznych: 

a) Rafał Grabka; 

b) Bonifacy Wojciechowski; 

c) Ireneusz Kwiecjasz; 

d) Zdzisław Brzyszcz; 

e) Beata Gajek - Dyl; 

f) Mariusz Łazarz; 

g) Dominik Rożek; 

h) Ewa Marek.

2) Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa: 

a) Mirosław Bernyś; 

b) Zbigniew Wojciechowski; 

c) Jacek Piwowarski; 

d) Jacek Maruszewski; 

e) Tomasz Klimek; 

f) Rafał Grabka.
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3) Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych: 

a) Bonifacy Wojciechowski; 

b) Tomasz Klimek; 

c) Anna Majczak; 

d) Stanisław Altenberg; 

e) Ireneusz Kwiecjasz; 

f) Mirosław Bernyś.

4) Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 

a) Piotr Kasperkiewicz; 

b) Mariusz Łazarz; 

c) Zdzisław Brzyszcz; 

d) Jacek Piwowarski; 

e) Anna Karasińska; 

f) Tomasz Otrębski; 

g) Dominik Rożek; 

h) Ewa Marek; 

i) Hubert Gawłowicz.

5) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości: 

a) Piotr Kasperkiewicz; 

b) Beata Gajek - Dyl; 

c) Stanisław Altenberg; 

d) Hubert Gawłowicz.

6) Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego: 

a) Tomasz Otrębski; 

b) Ireneusz Kwiecjasz; 

c) Anna Karasińska; 

d) Jacek Maruszewski; 

e) Kryspin Bednarczyk; 

f) Wojciech Charyga.

§ 4. 

Traci moc Uchwała nr III/7/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie 
powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia zakresów ich działania i składów 
osobowych. 
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§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U.z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr II/12/2018

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 26 listopada 2018 r.

W myśl art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 
994 z późn. zm.) rada gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, 
ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. W związku z rozpoczęciem nowej kadencji Rady 
Miejskiej w Staszowie podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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