
UCHWAŁA NR II/6/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zakresów działania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie.

Na podstawie art. 21 ust. 1 i art. 18a oraz art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku z § 59 Uchwały nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej 
w Żarowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 216, 
poz. 3723 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zakresy działania stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie, powołanych Uchwałą 
nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady 
Miejskiej w Żarowie i ustalenia ich składów osobowych:

1. Komisja Rewizyjna działa w sprawach:

1) kontroli działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,

2) opiniowania wykonania budżetu Gminy i występowania z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi,

3) innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli,

4) Komisja Rewizyjna działa zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w rozdziale 4. Zasady i tryb działania 
Komisji Rewizyjnej, Uchwały nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Żarów.

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1) badania zasadności skarg na Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i przygotowuje 
stanowisko w sprawie zarzutów zawartych w skardze i przedstawia je Radzie,

2) rozpatrywania wniosków i petycji składanych przez obywateli,

3) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działa zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w rozdziale 4a Zasady 
i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Uchwały nr LVII/388/2018 Rady Miejskiej w Żarowie 
z dnia 4 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów.

3. Komisja ds. Rolnictwa działa w sprawach:

1) ochrony i gospodarowania gruntami rolnymi,

2) lustracji obszarów rolnych, dotkniętych klęskami żywiołowymi,

3) rozwoju infrastruktury wsi,

4) działania Miejsko - Gminnej Spółki Wodnej,

5) współorganizacji grup producenckich,

6) rozwoju przetwórstwa rolno - spożywczego,

7) oświaty rolniczej, również w zakresie pomocy rolnikom w uzyskiwaniu środków unijnych,

8) opiniowania projektów uchwał związanych z rolnictwem.

4. Komisja ds. Budżetu i Gospodarki działa w sprawach:

1) budżetu i funduszy celowych, środków pozabudżetowych i wszelkich innych spraw majątkowych Gminy 
w szczególności:

a) opiniowania projektów budżetu Gminy, w tym również projektów uchwał jego zmian oraz zmian, o których 
mowa w art. 128 ust. 2a ustawy o finansach publicznych,

b) planowania zmian i wykorzystania budżetu w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi,

c) opiniowania projektów uchwał w sprawach podatków i opłat,
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d) opiniowania projektów uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego 
zarządu m.in. dotyczących:

- określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub 
najmu na okres dłuższy niż trzy lata,

- zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

- ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez 
Burmistrza w roku budżetowym,

- zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną 
corocznie przez Radę,

- tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązaywania i występowania z nich,

- określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,

- tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

- ustalania maksyma;lnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku 
budżetowym.

2) opiniowania projektów uchawał w sprawach określania wysokości sumy, do której Burmistrz może 
samodzielnie zaciągać zobowiązania,

3) opiniowania projektów uchwał w sprawach podejmowania uchwał dotyczących przyjęcia zadań, o których 
mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,

4) sporządzania spisów inwentaryzacyjnych mienia podlegającego komunalizacji,

5) opiniowanie projektów uchwał w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy oraz 
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

6) opiniowanie projektów uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel 
odpowiedniego majątku,

7) opiniowania projektów uchwał w sprawach wieloletnich programów gospodarczych i strategii rozwoju Gminy,

8) lokalizacji inwestycji,

9) przeciwdziałania bezrobociu,

10) systemów ulg i preferencji dla inwestorów,

11) utrzymania i rozbudowy urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej Gminy,

12) działalności i funkcjonowania gminnych obiektów użyteczności publicznej, spółek i jednostek 
organizacyjnych Gminy, działających w zakresie gospodarki komunalnej,

13) lokalnego transportu zbiorowego,

14) promocji Gminy.

5. Komisja ds. Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa, Zdrowia i Porządku Publicznego działa 
w sprawach:

1) ochrony i kształtowania środowiska naturalnego; powietrza, wód, gruntów, zasobów leśnych,

2) gospodarki wodno - ściekowej i gospodarki odpadami,

3) ochrony i zabezpieczenia przeciwpożarowego,

4) ochrony przeciwpowodziowej,

5) ochrony mienia, bezpieczeństwa i porządku publicznego,

6) utrzymania porządku i estetyki,

8) działalności służby zdrowia,

9) zdrowia mieszkańców.
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6. Komisja ds. Oświaty i Pomocy Społecznej działa w sprawach:

1) oświaty, wychowania, dzieci i młodzieży,

2) działalności pomocy społecznej,

3) przemocy w rodzinie,

4) przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz wszelkim innym patologiom społecznym,

5) pomocy niepełnosprawnym,

6) współpraca z organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie oświaty i pomocy społecznej.

7. Komisja ds. Sportu i Kultury działa w sprawach:

1) rozwoju kultury fizycznej,

2) kultury, instytucji kultury i świetlic wiejskich,

3) nadawania nazw ulicom, placom, nowopowstałym obiektom, na terenie Gminy,

4) współpraca z organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie sportu i kultury.

§ 2. Komisje Rady zobowiązane są do:

1. Rozpatrywania spraw, do których komisja została powołana i występowania w przedmiotowym zakresie 
z inicjatywą uchwałodawczą,

2. Opiniowania i rozpatrywania spraw zleconych przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków 
komisji,

3. Opiniowania projektu budżetu Gminy na zasadach i w trybie określonym odrębną uchwałą Rady,

4. Wzajemnego informowania się i współpracy, w sprawach będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania,

5. Sporządzenia protokołu z każdego posiedzenia Komisji, zawierającego ustalenia i ewentualne wnioski we 
wszystkich rozpatrywanych sprawach,

6. Sporządzania i przedkładania Radzie sprawozdań z działalności Komisji w tym okresie,

7. Informowania mieszkańców o bieżącej działalności Komisji,

8. Komisje Rady działają zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w rozdziale 4 i 4a Uchwały nr 
XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów, 
zmienionej Uchwałą nr LVII/388/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 4 października 2018 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 4. Traci moc uchwała nr V/38/2003 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 16 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zakreów działalnia stałych komisji Rady Miejskiej w Żarowie, ze zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.) oraz § 59 Uchwały nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów, rada gminy ze swojego grona powołuje stałe i dorażne komisje do
określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. Komisje Rady podejmują wszystkie
przedwsięwzięcia objęte właściwością Rady, które służą wykonywaniu zadań Gminy.

Realizując powyższy zapis ustawowy Rada Miejska w Żarowie uchwałą nr II/5/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.
powołała 7 stałych komisji i ustaliła ich składy osobowe.

Zgodnie z zapisem § 59 ust. 3 Uchwały nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów zakres działania poszczególnych komisji ustala Rada odrębną
uchwałą.

W przypadku Komisji Rewizyjnej zakres jej działania określa bezpośrednio art. 18a ustawy o samorządzie
gminnym, a ust. 5 wyżej wymienionego artykułu obliguje Radę do określenia zasad i trybu działania komisji
rewizyjnej w statucie gminy. Ustalenia w tym zakresie zawarte są w § 67 ust. 1 Uchwały nr XIII/79/2011 Rady
Miejskiej w Żarowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów.

W przypadku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zakres jej działania określa bezpośrednio art. 18b ustawy
o samorządzie gminnym, a ust. 3 wyżej wymienionego artykułu obliguje Radę do określenia zasad i trybu
działania komisji skarg, wniosków i petycji w statucie gminy. Ustalenia w tym zakresie zawarte są w rozdziale 4a
Uchwały nr LVII/388/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 4 października 2018 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów.
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