
Uchwa a Nr 5/6/I/10

Rady Miejskiej w I owej

z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie powo ania i ustalenia sk adu osobowego Komisji do Spraw
Publicznych 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 do Spraw
Publicznych.

2. W sk ad osobowy komisji wchodzi 5 osób.

§ 2. Zatwierdza si  sk ad komisji w osobach:

1) Mieczys aw Laskowski                     – przewodnicz cy komisji

2) Miko aj Stanis awski                        – cz onek komisji

3) Maria nowska                             – cz onek komisji

4) Anatol Smaga                                   – cz onek komisji

5) Miros aw Wdowiak                         – cz onek komisji

§ 3. Podstawowym przedmiotem dzia ania Komisji do Spraw Publicznych 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 5/6/I/10

z dnia 2.12.2010 r.

Wykaz zada  tematycznych b cych przedmiotem dzia ania
Komisji do Spraw Publicznych

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

pozarz dowe i pozasamorz dowe, honorowe obywatelstwo

Bezpiecze stwo publiczne
Ustrój wewn trzny gminy, porz dek publiczny, sprawy

zwi zane z policj , stra  graniczn , referendum, wybory,
telekomunikacja, pomniki, nazwy ulic

Sprawy wojskowe, obrony
cywilnej i ochrony
przeciwpo arowej

Sprawy zwi zane z wojskiem i obron  cywiln , kl ski
ywio owe, ochrona przeciwpo arowa, s by ratownicze

Sprawy zwi zane z post powaniem administracyjnym przed s dami i kolegiami
Sprawy pomocy spo ecznej

Ochrona zdrowia, dzia alno
kulturalna i sportowa

Publiczne zak ady opieki zdrowotnej, przeciwdzia anie
patologiom spo ecznym, utrzymanie nale ytego stanu

sanitarnego, choroby zaka ne, kultura fizyczna na terenie
gminy, dzia alno  kulturalna na terenie gminy

Edukacja Szko y publiczne i placówki opieku czo-wychowawcze,
przedszkola, transport do szkó

Wspó praca ponadlokalna

Wspó praca z organizacjami i organami pozagminnymi,
zwi zki mi dzygminne, wspó dzia anie z innymi gminami,

przyst powanie do spó ek i spó dzielni, wspó praca
mi dzynarodowa

Ochrona przyrody i rodowiska Wycinka, piel gnacja i nasadzanie drzew i krzewów, parki,
zwierz ta domowe,

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

Dzia alno  ogólnokomunalna Cmentarze komunalne i wojenne, ogrody dzia kowe,
dzia alno  gospodarcza, us ugi publiczne, handel

Gospodarka wodna Budowa wodoci gów i kanalizacji, zmiana stosunków
wodnych, oczyszczalnie

Rolnictwo, le nictwo, rybactwo
ródl dowe i owiectwo

Ochrona gruntów rolnych i le nych, zwalczanie
organizmów szkodliwych, szkodników i chwastów,

ochrona zwierzyny ownej

Gospodarka lokalami
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty

samorz dowej, lokale mieszkalne, zamienne i socjalne,
publiczna gospodarka lokalami

Gospodarka przestrzenna
 Zagospodarowanie terenów gminy, studium uwarunkowa

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
strategie rozwoju gminy


