
Uchwała Nr 5/5/I/06
Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 27 listopada 2006 r.

w sprawie: powołania i ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw 
Publicznych oraz wybór jej przewodniczącego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn.zm.) oraz § 26 ust. 1 
Statutu Gminy Iłowa, uchwala się co następuje:

§ 1.1. Powołuje się komisję stałą Rady Miejskiej w Iłowej o nazwie Komisja do 
Spraw Publicznych. 

2. W skład komisji wchodzi 5 osób.

§ 2. Zatwierdza się skład komisji w osobach:

1. Czesław Dąbrowski - przewodniczący komisji

2. Józef Brzezicki      - członek

3. Jolanta Markilewicz           - członek

4. Tomasz Słomiński               - członek

5. Zygmunt Sygnowski           - członek

§ 3. 1. Podstawowym przedmiotem działania Komisji do Spraw Publicznych są 
w szczególności zadania określone w załączniku do uchwały.

2. Zasady i tryb pracy komisji określa § 26 Statutu Gminy Iłowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik
do uchwały nr 5/5/I/06

z dnia 27.11.2006r.

Wykaz zadań będących przedmiotem działania
Komisji do Spraw Publicznych

Grupa tematyczna Główne zadania tematyczne
Sprawy obywatelskie Zgromadzenia, zbiórki publiczne, procesje, organizacje 

pozarządowe i pozasamorządowe, honorowe obywatelstwo

Bezpieczeństwo publiczne
Ustrój wewnętrzny gminy, porządek publiczny, sprawy 

związane z policją, strażą graniczną, referendum, wybory, 
telekomunikacja, pomniki, nazwy ulic

Sprawy wojskowe, obrony 
cywilnej i ochrony 
przeciwpożarowej

Sprawy związane z wojskiem i obroną cywilną, klęski 
żywiołowe, ochrona przeciwpożarowa, służby ratownicze

Sprawy związane z postępowaniem administracyjnym przed sądami i kolegiami
Sprawy pomocy społecznej

Ochrona zdrowia, działalność 
kulturalna i sportowa

Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przeciwdziałanie 
patologiom społecznym, utrzymanie należytego stanu 

sanitarnego, choroby zakaźne, kultura fizyczna na terenie 
gminy, działalność kulturalna na terenie gminy

Edukacja Szkoły publiczne i placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
przedszkola, transport do szkół

Współpraca ponadlokalna

Współpraca z organizacjami i organami pozagminnymi, 
związki międzygminne, współdziałanie z innymi gminami, 

przystępowanie do spółek i spółdzielni, współpraca 
międzynarodowa

Ochrona przyrody i środowiska Wycinka, pielęgnacja i nasadzanie drzew i krzewów, parki, 
zwierzęta domowe, 

Komunikacja Drogi i chodniki, oznakowanie dróg, lokalny i 
ponadlokalny transport zbiorowy

Działalność ogólnokomunalna Cmentarze komunalne i wojenne, ogrody działkowe, 
działalność gospodarcza, usługi publiczne, handel

Gospodarka wodna Budowa wodociągów i kanalizacji, zmiana stosunków 
wodnych, oczyszczalnie

Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo 
śródlądowe i łowiectwo

Ochrona gruntów rolnych i leśnych, zwalczanie 
organizmów szkodliwych, szkodników i chwastów, 

ochrona zwierzyny łownej

Gospodarka lokalami
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 

samorządowej, lokale mieszkalne, zamienne i socjalne, 
publiczna gospodarka lokalami

Gospodarka przestrzenna
 Zagospodarowanie terenów gminy, studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
strategie rozwoju gminy
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