
Projekt

Uchwała Nr II/. ......l20I8
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 23 listopada 2018 r.

w sPrawie powołania składu osobowego i określenia przedmiotu działania
stałych komisji rady gminy .

a Podstawie art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2018 r, poz.994 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala co następuje:

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

l) do komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej :

radnego

2) do komisji Rolnictwa, Gospodarki wodnej i ochrony i Środowiska
radnego

3) do komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych,
Rodziny i Jej Problemów:
radnego

4) do komisji Rewizyjnej:
radnego

5) do komisj
radnego

i Skarg, Wniosków i Petycji:

§ 2. 1. Przedmiotem działalności Komisji Społeczno- Gospodarczej, Gospodarki
Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej są sprawy:
a) wieloletnich planów finansowych,
b) planowaniai realizacji budzetu gminy,
c) gospodarowania majątkiem gminy,
d) pl anowan ia i r ea|izacji inwe stycj i komunalnych,
e) p lanowani a i zago spodarowan ia pr zestr zennę go,
f) funkcj onowania infrastruktury komunalnej.



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

a) rozwoju obszarów wiejskich,
b) ochrony gruntów rolnych i leśnych orazzasobów wodnych,
c) ochrony i kształtowania środowiska naturalnego,
d) gospodarki wodnej i zaopatrzenia w wodę,
e) gospodarki odpadami i ściekami.

3. przedmiotem dzińania komisji oświaty, kultury i sportu, zdrowia,
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 ftzycznej,
d) opieki społecznej, w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym,
e) zdrowia, w tym przeciutdziałanie uzależnieniom
0 współpraca z organizacjami pozarządowymi dzińającymi w zakresie

opieki zdrowotnej, sportu, turystyki i kultury ftzycznej,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodni czący Rady Gminy


