
UCHWAŁA Nr 101/X/2007
Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 4 lipca 2007 roku

w sprawie ustalenia składu liczbowego  i przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej
w Lubaczowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 21ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity;. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 64 ust. 3 Statutu
Gminy Miejskiej Lubaczów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 5/II/02 z dnia 6 grudnia 2002r.
w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lubaczów

Rada Miejska w Lubaczowie
uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala  się  przedmiot  działania  poszczególnych  stałych  komisji  Rady  Miejskiej  w

Lubaczowie; 

1) Komisja Budżetowo – Gospodarcza  rozpatruje sprawy  z zakresu: 
a/ budżetu i finansów Gminy,
b/ ładu przestrzennego,
c/ gospodarki nieruchomościami,
d/ inwestycji gminnych,
e/ gospodarowania mieniem gminnym,
f/ ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
g/ podatków i opłat lokalnych,
h/ gospodarki odpadami, oczyszczania i usuwania  ścieków komunalnych,

2) Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych rozpatruje sprawy z zakresu:
a/ pomocy społecznej, ochrony zdrowia,
b/ ustalania nazw ulic i placów publicznych,
c/ gminnego budownictwa mieszkaniowego,
d/  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i
przeciwpowodziowej,
e/ utrzymanie porządku i czystości w mieście
f/ cmentarzy gminnych,
g/ utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
    administracyjnych,
h/ targowisk,
i/ tworzenia i likwidacji  jednostek pomocniczych  oraz organizacyjnych miasta,

3) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu  rozpatruje  sprawy z zakresu:
a/ edukacji publicznej,
b/ kultury, w tym bibliotek, domów kultury i innych instytucji kultury, 
c/  sportu i turystyki w gminie  (w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych),
d/ tworzenia, łączenia bądź likwidacji jednostek i placówek  wymienionych pod lit. b,c id,
e/ ochrony zabytków,
f/ współpracy z organizacjami pozarządowymi,



g/ współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych gmin i państw,
h/ promocji gminy,
i/ przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

4) Komisja Rewizyjna realizuje zadania  określone w Statucie Gminy Miejskiej Lubaczów.

§ 2
W każdej stałej komisji Rady Miejskiej  pracuje 3 radnych, wyjątek stanowi Komisja Budżetowo –
Gospodarcza, w której skład wchodzi 5 radnych. 

§ 3
Wykonanie  uchwały  zleca  się  przewodniczącym  stałych  komisji  Rady  i  Burmistrzowi  Miasta
Lubaczowa.

           § 4
Traci  moc  uchwała  Nr  7/II/  1990 Rady Miejskiej  w Lubaczowie  z  dnia  11  czerwca  1990r.  w
sprawie powołania komisji Rady Miejskiej. 

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


