
Uchwa a Nr 4/6/I/10

Rady Miejskiej w I owej

z dnia 2  grudnia 2010 r.

w sprawie powo ania i ustalenia sk adu osobowego Komisji Bud etu oraz
wybór jej przewodnicz cego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm. 1) uchwala si , co nast puje:

§ 1. 1. Powo uje si  komisj  sta  Rady Miejskiej w I owej o nazwie Komisja Bud etu.

2. W sk ad osobowy komisji wchodzi 5 osób.

§ 2. Zatwierdza si  sk ad komisji w osobach:

1)  Franciszek Przynoga                      – przewodnicz cy komisji

2) Krystyna Burnat                             – cz onek komisji

3) Halina Konopa                               – cz onek komisji

4) Renata Kimla                                 – cz onek komisji

5) Zdzis aw Czarnota                         – cz onek komisji

§ 3. Podstawowym przedmiotem dzia ania Komisji Bud etu s  w szczególno ci zadania
okre lone w za czniku do uchwa y.

§ 4. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Przewodnicz cy Rady

Józef Brzezicki

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.



Za cznik
do uchwa y nr 4/6/I/10

z dnia 2.12.2010 r.

Wykaz zada  tematycznych b cych przedmiotem dzia ania
Komisji Bud etu

Grupa tematyczna ówne zadania tematyczne

Bud et Procedury uchwalania bud etu, uk ad wykonawczy bud etu,
bud et gminy, plany finansowe

Mienie komunalne
Gospodarka mieniem komunalnym, zasady gospodarowania,
zamówienia publiczne i przetargi, czynsz regulowany, dodatki
mieszkaniowe

Podatki i op aty Podatki i op aty lokalne, podatek le ny, op aty eksploatacyjne,
op aty adiacenckie

Gospodarka finansowa Zadania finansowe (po yczki, kredyty), obligacje, udzia y,
akcje

Prawo gospodarcze Prywatyzacja jednostek komunalnych, ich restrukturyzacja i
reorganizacja, koncesje

Gospodarka gruntami

Nabycie, zbycie, zamiana i obci anie nieruchomo ci
gruntowych, u ytkowanie wieczyste i trwa y zarz d, podzia  i
scalanie nieruchomo ci, komunalizacja mienia,
wyw aszczanie nieruchomo ci

Budownictwo Zabudowa, inwestycje


