Uchwała Nr TI/3/20l 0
Rady Gminy rł' Birczy
z dnia 11 grudnia 2010 roku

rodzajół' oraz okleślenia przedmiofu dzialania poszczegóInych staĘch
Komisji Rady Gminy w Birczy.
w sprawie ustal€nia

Na podstawie ar1. 21 ust. 1 ustawY z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnyn
roku Nr 142poz. 1'591' z pożn' zm'l,

ltjDz.U' z200i

Rada Gminy w Birczy uchwala co następuje:
s1.

Ustala się todzaje oraz przedmiot działania stałi'ch Komisji Rady Gminy w Birczy- jak nizej:

1. Komisja

Budżetu i Ronłoju Gospodarczego łł'składzietrzech osób w Ęm
przewodniczący i dwóch członków.
Do zakresu działnia rł, Komisji należy:
- opiniowanie planó*'rozwoju Gminy we v'szystkich dztedzinach gospodarki.
- opiniowanie proj ektórł' budzetu Gmin1' Bircza.
- opiniowanie planu zagosposdarowania pŹestrzennego Gminy oraz inwestycji
realizowanych na terenie Gminy Bircza,
_ opiniowarrie sprarł' związanych z nabyciem i zbyciem majątku
komunalnego,
- opiniowanie innych spraw ni e zastrzezonych przepisami na podstawie opracowanego
Iocznego p1anu prac;r przedłużonego do akceptacji Radzie Gminy Bircza.

2.

Komisję oświaĘ'wskładzie trzech osób lr Ęm przerł'odniczący i dwócb członków.
Do zakręsu działania Ww Komisji naleŻy:
- opracowanie rł' uzgodnieniu z Komisją Budżetu i Rozwoju Gospodarczego planórł'
rozwoju i zaspokajania potrzeb w zakresie oświary,
- przeptowadzutie kontroli jednostek podporządkowanych Gminie Bircza oraz innych
realizujących zadania w zakresie oświaty,
- nadzór nad rea]izacją imych zadań z za]łesl oświaĘnie zastrzeŻonych przepi sami prawa
d1a inrrych organórł' samorządowych i państwovych.

3. Komisję Kultury, Spońu, opieki

Społecznej i Rodziny rł'składzie trzech osób rł'tym
przewodniczący i drvóch członków.
Do zakesu działania rły'w Komisji naleŻy:
- nadzór nad realizacjązadań z zakresu kultury, sporru i opieki społecznej'
- współdziałanie z organami odpowiedzialn;łni za organlzację imprez okolicznościowych'
kulturalnyc1r i spońowo_ rekreacyjnyclr,
- przeprowadzarie kontroli jednostek podporządkowanych gminie w zakresie zadalr kultury,
spoń-r i opieki społecznei.

a.

Ładu i Porządku Publicznego w składzie trzech osób w Ęm przewodniczący
5omisję
i
dwóch członków.
Do zakresu działania w komis.ji naleĄ:
_ opracowanie planów
dzialania w zkresie ładu i porządku publicznego na terenie Gminy
Bircza,
- współdziałanie z organami odpowiedzia1nyni za uttzymarie ładu i porządku publicznego,
- nadzor nad realizacją inrrych zadń z zabeslładu i porządku publicznego nie
zastłzeŻonych przepisami prawa dla innych organów samorządowych lub panstrvowych.

$2.

Uchwała wchodzi w Ącie z dniem podjęcia.

PRZEWoDNICZĄCY

RADY GMINY W B1RCZY
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