UCHWAŁA Nr II/3/18
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz.1000, poz.1349 i poz. 1432) Rada Miasta Rawa Mazowiecka,
uchwala co następuje:
§ 1. Powołuje się następujące stałe komisje Rady Miasta Rawa Mazowiecka:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Komisja Rewizyjna;
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
Komisja Budżetu;
Komisja Oświaty;
Komisja Komunalna;
Komisja Prawa i Porządku Publicznego.

§ 2. Przedmiot działania komisji określonych w § 1 stanowi załącznik nr 1
do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
Grażyna Dębska

Załącznik nr 1
do uchwały nr II/3/18
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 29 listopada 2018 r.

Przedmiot działania komisji.
1. Komisja Rewizyjna - jest technicznym instrumentem kontrolnym Rady.
Na zlecenie Rady z mocy ustawy dokonuje kontroli działalności Burmistrza
i jednostek organizacyjnych. Dostarczanie Radzie informacji niezbędnych dla oceny pracy
Burmistrza i pracy miejskich jednostek organizacyjnych.
Dokładny zakres komisji określa § 47 Statutu Miasta.

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – do zadań komisji należy analiza i opiniowanie
skierowanych do Przewodniczącego Rady Miasta skarg i wniosków na działalność
Burmistrza Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, wniosków i petycji składanych
przez obywateli.
Dokładny zakres komisji określa § 69 Statutu Miasta.
3. Komisja Budżetu - jej zakres działania to:
analizy ekonomiczne, finanse, planowanie budżetu, opłaty i podatki lokalne, przekształcenia
własnościowe, polityka rozwoju, plany i strategie rozwoju Miasta, sprawy majątkowe miasta.
4. Komisja Komunalna - jej zakres działania to:
sprawy budownictwa, gospodarki przestrzennej, ładu przestrzennego, sprawy gospodarki
mieszkaniowej, komunalnej, inwestycji, remontu budynków, dróg i mostów, gospodarka wodna,
ścieki komunalne, oświetlenie, komunikacja, gospodarka gruntami, ochrona i kształtowanie
środowiska naturalnego.
5. Komisja Oświaty - jej zakres działania to:
organizacja kształcenia i wychowania przedszkolnego, szkolnego i pozaszkolnego,
rozwój kultury, sportu oraz sztuki, ochrona dziedzictwa kultury i zabytków, tworzenie bądź likwidacji
jednostek i placówek oświatowych oraz nadawania im statutów, kreowanie samorządowej polityki
prorodzinnej w aspekcie socjalnym, zdrowotnym, opieka społeczna, pomoc socjalna.

6. Komisja Prawa i Porządku Publicznego - jej zakres działania to:
sprawy bezpieczeństwa ładu i porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej, ustalania nazw ulic,
placów publicznych, herbu miasta oraz wznoszenia pomników, nadawanie tytułu honorowego
obywatela miasta, przeciwdziałania patologii społecznej, zatrudnienia i bezrobocie.

