UCHWAŁA NR III/5/2006
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 11 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz § 54 ust. 1 i § 55 uchwały
Nr LVI/600/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2006 r.
w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (Dziennik Urzędowy Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 12 września 2006 r. Nr 238 poz. 2742), Rada Miasta uchwala,
co następuje:

§ 1. Powołuje się następujące rodzaje stałych komisji Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego, zwane w dalszej części uchwały „komisjami”:
1)
2)
3)
4)
5)

Komisja
Komisja
Komisja
Komisja
Komisja

Samorządowa;
Strategii i Rozwoju Miasta;
Budżetu;
Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu;
ds. Rodziny.

§ 2. Przedmiot działania poszczególnych komisji określa załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Składy osobowe komisji zostaną ustalone odrębną uchwałą Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

Załącznik do uchwały
Nr III/5/2006
Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 11 grudnia 2006 r.

Przedmiot działania
KOMISJI SAMORZĄDOWEJ
1. Opiniowanie i rozpatrywanie inicjatyw i wniosków samorządów
osiedlowych.
2. Okresowe przedstawianie Radzie Miasta informacji o problemach
samorządów osiedlowych oraz występowanie z inicjatywą i pomocą
w ich działalności i wymianie doświadczeń.
3. Inicjowanie współpracy z Policją i Strażą Miejską w zakresie poprawy
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
4. Dokonywanie okresowych ocen stanu bezpieczeństwa publicznego oraz
stanu
zabezpieczenia
miasta
przed
zdarzeniami
losowymi
i katastrofami.
5. Inicjowanie i koordynowanie wszechstronnej i ciągłej współpracy Rady
Miasta: z samorządem powiatowym, organizacjami społecznozawodowymi, stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta
i innymi organizacjami społecznymi w zakresie: polityki mieszkaniowej
bezpieczeństwa i porządku publicznego, profilaktyki ochrony zdrowia
i pomocy społecznej, zwalczania
bezrobocia, pomocy rodzinom
zagrożonym patologiami społecznymi.
6. Współpraca ze środkami masowego przekazu funkcjonującymi na
terenie miasta.
7. Opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie wydatków należących
do właściwości komisji.
8. Rozpatrywanie wniosków i skarg skierowanych do komisji.
9. Opiniowanie innych spraw mieszczących się w przedmiocie działania
Komisji, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
10. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał wynikających z zakresu
działania komisji oraz wyrażanie opinii we wszystkich istotnych
sprawach ważnych dla miasta, a nie wynikających z przedmiotu
działania komisji.
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Przedmiot działania
KOMISJI STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Wypracowywanie i opiniowanie koncepcji rozwoju gospodarczego
miasta.
Opiniowanie zasadności inwestycji miejskich, zgłaszanie wniosków
w tym zakresie oraz kontrola ich realizacji.
Opiniowanie i wspieranie czynów inwestycyjnych podejmowanych
przez mieszkańców oraz kontrola realizacji tych zamierzeń.
Dokonywanie
okresowych
ocen
funkcjonowania
spółek
komunalnych.
Wypracowywanie wniosków w zakresie rozwoju infrastruktury
technicznej miasta.
Analiza i ocena gospodarowania mieniem komunalnym.
Opiniowanie działań
w zakresie gospodarki nieruchomościami
miejskimi.
Inicjowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju miasta wspólnie
z samorządem powiatowym.
Opiniowanie na etapie tworzenia i wnoszenia zmian do planów
miejscowych zagospodarowania przestrzennego miasta.
Opiniowanie zmian w podziale terytorium miasta, nazewnictwa ulic
i placów.
Wspieranie
i
opiniowanie
wszelkich
działań
związanych
z ochroną środowiska.
Opiniowanie działań ekologicznych i możliwości pozyskania
środków finansowych na ten cel.
Opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie wydatków
należących do właściwości komisji.
Opiniowanie i inicjowanie działań służących promocji miasta
i regionu.
Rozpatrywanie wniosków i skarg skierowanych do komisji.
Opiniowanie innych spraw mieszczących się w przedmiocie
działania komisji, a wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał wynikających
z zakresu działania komisji oraz wyrażanie opinii we wszystkich
istotnych sprawach ważnych dla miasta, a nie wynikających
z przedmiotu działania komisji.
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Przedmiot działania
KOMISJI BUDŻETU
1.

Opiniowanie projektów budżetu miasta, jego wykonania i propozycji
jego zmian w trakcie roku budżetowego.
2. Analizowanie
procesów
gospodarczo-społecznych
w
mieście
i wypracowanie wniosków służących zwiększaniu dochodów budżetu
miasta.
3. Ocena rozwiązań organizacyjnych z zakresu kompetencji gminy, pod
kątem stopnia zaspokajania potrzeb mieszkańców, w relacji do
poziomu wydatków budżetowych oraz wypracowanie wniosków
służących jak najefektywniejszemu wydatkowaniu pieniędzy z budżetu
miasta.
4. Opiniowanie zmian organizacyjnych, własnościowych itp. miejskich
jednostek organizacyjnych pod kątem ich skutków dla budżetu
miasta.
5. Dokonywanie okresowych ocen sytuacji gospodarczej miasta, w tym
miejskich jednostek organizacyjnych, pod kątem jej wpływu na budżet
oraz funkcjonowanie miasta.
6. Inicjowanie i opiniowanie prac związanych z koncepcją rozwoju
miasta.
7. Opiniowanie w sprawie wprowadzania inwestycji do budżetu miasta.
8. Problemy współpracy z miastami bliźniaczymi, opiniowanie wyjazdów
radnych na delegacje zagraniczne oraz zaproszeń delegacji
zagranicznych.
9. Opiniowanie zamierzeń inwestorów krajowych i zagranicznych
wpływających na rynek pracy i gospodarkę miasta.
10. Opiniowanie innych spraw wniesionych w przedmiocie działania
Komisji, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
11. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał wynikających z zakresu
działania komisji oraz wyrażanie opinii we wszystkich istotnych
sprawach ważnych dla miasta, a nie wynikających z przedmiotu
działania komisji.
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Przedmiot działania
KOMISJI EDUKACJI, WYCHOWANIA, KULTURY I SPORTU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Opracowanie
standardowego
programu
wychowawczego
w szkołach gminnych.
Ocena pracy szkół gminnych pod względem działalności
wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej.
Inicjowanie działań w kierunku rozwoju bazy dydaktycznej, jej
efektywnego wykorzystania oraz utrzymania w jak najlepszym
stanie.
Organizowanie i opiniowanie prac i działań w zakresie
funkcjonowania przedszkoli w mieście.
Inicjowanie i oddziaływanie na prawidłowe funkcjonowania
systemu edukacji w mieście.
Opiniowanie spraw związanych z rejonizacją szkół podstawowych
i gimnazjów.
Opiniowanie funkcjonowania instytucji zobowiązanych do
udzielania pomocy rodzinom i młodzieży.
Współpraca z samorządem powiatowym dla właściwego
uprofilowania szkolnictwa średniego oraz z różnymi podmiotami
edukacyjnymi działającymi na terenie miasta.
Ocena i analiza pracy istniejących jednostek i placówek
oświatowo-kulturalnych, w tym domów kultury, klubów, świetlic
i bibliotek działających na terenie miasta.
Inicjowanie
i
opiniowanie
potrzeb
remontowych,
modernizacyjnych i inwestycyjnych w placówkach oświatowych
i innych obiektach sportowych na terenie miasta.
Ocena funkcjonowania instytucji i obiektów sportowych oraz
rekreacyjnych, działających na terenie miasta.
Inicjowanie i koordynowanie wszechstronnej i ciągłej współpracy
Rady Miasta: z samorządem powiatowym, organizacjami
społeczno-zawodowymi,
środowiskami
twórców,
stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i innymi
organizacjami społecznymi w zakresie kultury, kultury fizycznej,
sportu i rekreacji.
Opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie wydatków
należących do właściwości komisji.
Rozpatrywanie wniosków i skarg skierowanych do komisji.
Opiniowanie innych spraw wniesionych w przedmiocie działania
Komisji, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał wynikających
z zakresu działania komisji oraz wyrażanie opinii we wszystkich
istotnych sprawach ważnych dla miasta, a nie wynikających
z przedmiotu działania komisji.
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Przedmiot działania

KOMISJI DS. RODZINY
1.

Podejmowanie i opiniowanie inicjatyw w zakresie zwalczania
i przeciwdziałania skutkom bezrobocia.

2.

Podejmowanie i
mieszkaniowej.

3.

Inicjowanie i wytyczanie kierunków pomocy społecznej dla rodzin
dotkniętych ubóstwem i patologią społeczną.

4.

Podejmowanie inicjatyw w zakresie przeciwdziałania patologiom
społecznym jak: alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie
i w szkole.

5.

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami
pozarządowymi, samorządem powiatowym i innymi organizacjami
o
charakterze
gospodarczym,
kulturalnym
i
socjalnym
w w/w zakresie.

6.

Opiniowanie funkcjonowania instytucji zobowiązanych do udzielania
pomocy rodzinom i młodzieży.

7.

Opiniowanie projektu budżetu miasta
należących do właściwości komisji.

8.

Rozpatrywanie wniosków i skarg kierowanych do komisji.

9.

Opiniowanie innych spraw mieszczących się w przedmiocie
działania komisji, a wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.

opiniowanie

inicjatyw

w

w

zakresie

zakresie

polityki

wydatków

10. Opiniowanie przedłożonych projektów uchwał wynikających
z zakresu działania komisji oraz wyrażanie opinii we wszystkich
istotnych sprawa ważnych dla miasta, a nie wynikających
z przedmiotu działania komisji.
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