
 

 

Uchwała Nr 5/I/2018 

Rady Gminy Kroczyce 

z dnia 22 listopada 2018r. 

 

w sprawie:  powołania Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia oraz Komisji Spraw 

Społecznych 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)  

Rada Gminy Kroczyce  

- uchwala -  

 

§ 1 

 

Powołać Komisję Finansów, Gospodarki i Mienia w składzie: 

1. Robert  Łągiewka   - Przewodniczący 

2. Karol Grabowski   - Członek 

3. Beata Kampa  - Członek 

4. Jerzy Ciszewski  - Członek 

 

§ 2 

Przedmiotem działania Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia są sprawy z zakresu: 

1. wewnętrznej kontroli finansów Gminy, 

2. projektów procedur uchwalania budżetu Gminy, 

3. koordynacji wniosków i prac innych komisji w sprawie budżetu Gminy, 

4. opiniowania projektów zmian w budżecie i wieloletniej prognozy finansowej, 

5. opiniowania wykonywania budżetu przez Wójta, 

6. zobowiązań zaciąganych przez Gminę, 

7. podatków i opłat lokalnych, 

8. uchwalania i aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego, 

9. zasad gospodarowania mieniem komunalnym, 

10. planowania i realizowania inwestycji gminnych, 

11. remontów i konserwacji obiektów gminnych, 

12. utrzymania i remontów dróg gminnych, 



13. utrzymania czystości w gminie, 

14. współpracy z pozostałymi komisjami Rady Gminy Kroczyce. 

 

§ 3 

Powołać Komisję Spraw Społecznych w składzie: 

1. Aneta Bednarz  - Przewodniczący 

2. Zbigniew Biały   - Członek 

3. Krzysztof Janikowski - Członek 

4. Dorota Kozłowska  - Członek 

 

§ 4 

Przedmiotem działania Komisji Spraw Społecznych są sprawy z zakresu: 

1. oceny działalności instytucji kultury w gminie, 

2. oceny wykonania budżetu, 

3. opiniowania działalności placówek oświatowych i zdrowia, 

4. współudziału w pracach przygotowawczych do konkursów na dyrektorów placówek 

oświatowo-wychowawczych, 

5. sprawy tworzenia, likwidacji i przekształcania placówek oświatowych, 

6. pomocy społecznej dla mieszkańców gminy, 

7. udzielania stypendiów gminnych oraz pomocy materialnej dla uczniów, 

8. opiniowanie projektów programów z zakresu pomocy społecznej, rozwiązywania 

problemów alkoholowych, uzależnień i zapobiegania patologiom społecznym              

oraz pomoc w ich wdrażaniu, 

9. współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

10. porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

11. współpracy z pozostałymi komisjami Rady Gminy Kroczyce. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Kroczyce 

 

Krzysztof Janikowski 



 


