UCHWAŁA NR III/18/2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji Rady Miejskiej w Pleszewie.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
§ 1. Przedmiotem działania komisji Rady Miejskiej w Pleszewie są zagadnienia:
1) Komisji Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego – polityki społecznej,
organizacji i działalności placówek pomocowych i opiekuńczych, profilaktyki zdrowotnej i społecznej,
problemów osób niepełnosprawnych, uzależnionych i seniorów, dialogu społecznego, współpracy
z organizacjami pozarządowymi, kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki
wodno – ściekowej, usług komunalnych, ochrony przyrody, ochrony przed hałasem, ochrony powietrza,
rewitalizacji terenów zdegradowanych, zieleni, ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
gospodarki mieszkaniowej, transportu, remontów i bieżącego utrzymania dróg i ulic, porządku publicznego,
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej, stanów nadzwyczajnych,
2) Komisji Oświaty i Kultury – szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, wykształcenia
i wychowania dzieci i młodzieży, kultury, nauki, zabytków, promocji kulturalnej i upowszechniania
kultury, organizacji i działalności instytucji kultury, współpracy ze środowiskiem twórczym i naukowym,
regionalizmu i upowszechniania postaw patriotycznych, narodowych i regionalnych,
3) Komisji Wsi i Rolnictwa – rolnictwa i gospodarki żywnościowej, leśnictwa, gospodarki wodnej, łowiectwa,
rozwoju gospodarczego, współpracy z samorządami sołeckimi i osiedlowymi, współpracy z organizacjami
i ze środowiskiem wiejskim, klęsk żywiołowych,
4) Komisji Sportu i Rekreacji – działalności instytucji sportowych i turystycznych, organizacji i stowarzyszeń
sportowych, upowszechniania sportu, turystyki i rekreacji,
5) Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych – gospodarki finansowej, budżetu Miasta i Gminy, nadzoru
właścicielskiego, mienia komunalnego, handlu i rzemiosła, promocji przedsiębiorczości, runku pracy,
funduszy unijnych, zewnętrznych źródeł finansowych.
§ 2. Przedmiot działania Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa ustawa z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz Statut Miasta i Gminy
Pleszew.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 4. Traci moc uchwała Nr II/9/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie
powołania komisji Rady Miejskiej i ustalenie przedmiotu działania.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zmianami) do kompetencji rady gminy należy powoływanie stałych i doraźnych komisji do
określonych zadań, a także ustalenie ich przedmiotu działania.
Dlatego podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.
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