
 

UCHWAŁA  Nr II/7/2014 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 11 grudnia 2014 r. 

w sprawie powołania Komisji BudŜetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku  
z § 34 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Borne Sulinowo stanowiącego załącznik do uchwały Nr 
IV/38/2003 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 22 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Borne Sulinowo (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 37, poz.565, z 2004 r. Nr 26, poz.478  
i Nr 89, poz.1713, z 2005 r. Nr 42, poz.949, z 2007 r. Nr 56, poz. 898 oraz z 2009 r. Nr 19, 
poz.769) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:  
 

§ 1. Powołuje się Komisję BudŜetowo-Gospodarczą w składzie: 
1) Irena Lis; 
2) Zbigniew Maltański; 
3) ElŜbieta Niepelt; 
4) Henryk Sigiel; 
5) GraŜyna Waryan. 
 

§ 2. Do przedmiotu działania Komisji BudŜetowo-Gospodarczej naleŜą sprawy związane 
z działalnością budŜetową i finansową gminy, rozwojem samorządności i rolnictwa,  
a w szczególności: 
1) opiniowanie i wypracowywanie stanowisk w zakresie: 

a) tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego, 
b) tworzenia spółek z udziałem gminy, 
c) wprowadzenia przekształceń własnościowych, 
d) stanowienia prawa miejscowego, 
e) podejmowania i realizacji inwestycji gminnych, 
f) gospodarowania mieniem komunalnym, 
g) współpracy z organizacjami i związkami międzygminnymi; 

 
2) analizowanie, opiniowanie i wnioskowanie w sprawie opracowania projektu budŜetu gminy  

i zmian w budŜecie gminy; 
3) analizowanie i wydawanie opinii w przedmiocie opracowanych i realizowanych programów 

oraz planów mających zasadnicze znaczenie dla rozwoju gminy; 
4) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej przedkładanych przez Burmistrza do 

uchwalenia w zakresie wysokości podatków, opłat, czynszów; 
5) wnoszenie propozycji zmian do Statutu Gminy oraz do planów zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy; 
6) analizowanie działalności jednostek i zakładów budŜetowych utworzonych przez gminę oraz 

przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków wynikających z dokonanej analizy;  
7) określanie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji; 
8) bieŜąca kontrola wykonania budŜetu gminy oraz gospodarowania mieniem komunalnym; 
9) kontakty z samorządami krajowymi i zagranicznymi; 



10) współpraca z organizacjami pozarządowymi; 
11) opiniowanie aktów prawnych dotyczących rozwoju samorządności; 
12) tworzenie warunków do powstania w gminie organizacji i związków zrzeszających podmioty 

gospodarcze handlowe i usługowe;  
13) promocji Miasta i Gminy; 
14) dokonywanie ocen stanu zagospodarowania gruntów rolnych i prowadzonych prac 

melioracyjnych na terenie gminy; 
15) opiniowanie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i rybactwa; 
16) podejmowanie inicjatywy zwolnień z podatku rolnego w sytuacji klęski Ŝywiołowej lub 

skrajnie negatywnych warunków klimatycznych; 
17) przedkładanie Radzie Miejskiej planu pracy komisji oraz składanie jej sprawozdań ze swej 

działalności w zakresie i terminach ustalonych przez Radę; 
18) wykonywanie działalności kontrolnej w zakresie działania komisji oraz przedkładanie 

Radzie Miejskiej wniosków i ocen wynikających z prowadzonych przez komisję działań 
kontrolnych. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bornem 

Sulinowie.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

 Art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stanowi, Ŝe rada gminy ze swojego grona moŜe powoływać stałe 
i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. 

Zgodnie z § 34 ust.1 pkt 2 Statutu Gminy Borne Sulinowo stałą komisją Rady jest 
Komisja BudŜetowo-Gospodarcza.  
 

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Miejskiej 
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