
UCHWAŁA NR II/5/2014
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 3 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania składu osobowego i określenia przedmiotu działania stałych komisji rady gminuy

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. z późn. zm1.) 
Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się w skład komisji rady gminy następujących radnych:

1. Do komisji Społeczno – Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:

- radnego Zbigniewa Bahryj

- radnego Dawida Dyga

- radnego Waldemara Schreiber

- radnego Waldemara Wilk

2. Do komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony i Środowiska

- radnego Andrzeja Klama

- radnego Alfreda Kobienia

- radną Annę Patoła

- radną Bożenę Piechówka

3. Do komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów:

- radnego Rajmunda Kalla

- radnego Krystiana Klimek

- radna Ewę Szymik

4. Do komisji Rewizyjnej:

- radnego Krzysztofa Halupczok

- radnego Zygmunta Pietruszka

§ 2. 1. Przedmiotem działalności Komisji Społeczno- Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej są sprawy:

a) wieloletnich planów finansowych,

b) planowania i realizacji budżetu gminy,

c) gospodarowania majątkiem gminy,

d) planowania i realizacji inwestycji komunalnych,

e) planowania i zagospodarowania przestrzennego,

f) funkcjonowania infrastruktury komunalnej.

2. Przedmiotem działania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska są sprawy :

a) rozwoju obszarów wiejskich,

b) ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz zasobów wodnych,

c) ochrony i kształtowania środowiska naturalnego,

d) gospodarki wodnej i zaopatrzenia w wodę,

e) gospodarki odpadami i ściekami.
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3. Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej 
Problemów są sprawy:

a) organizacji i finansowania edukacji szkolnej i przedszkolnej,

b) organizacji i finansowania kultury / ośrodki kultury i biblioteki/,

c) organizacji i finansowania sportu i kultury fizycznej,

d) opieki społecznej, w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym,

e) zdrowia, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom

f) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie opieki zdrowotnej, sportu, turystyki 
i kultury fizycznej,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Rudolf Urban

1] zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072
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