
 

UCHWAŁA  Nr II/8/2018 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

w sprawie powołania Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w związku z § 34 ust. 1 pkt 3 
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, z 2009 r. Nr 19, poz.769 oraz  
z 2018 r. poz. 4918) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:  
 

§ 1. Powołuje się Komisję Rozwoju w składzie: 
1) Marzena  Gąsienica; 
2) Mariusz  Gorgol; 
3) Karolina  Fornal; 
4) Elżbieta  Niepelt; 
5) Paweł  Sztyler. 
 

§ 2. Do przedmiotu działania Komisji Rozwoju należą sprawy z zakresu zdrowia, pomocy 
społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska, kultury fizycznej, turystyki, 
oświaty i kultury, a w szczególności: 
1) analizowanie, opiniowanie i wnioskowanie w sprawie projektu budżetu gminy i zmian  

w budżecie gminy w zakresie zdrowia i pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego  
i ochrony środowiska, kultury fizycznej i turystyki, oświaty i kultury; 

2) wykonywanie działalności kontrolnej w zakresie działania komisji oraz przedkładanie 
Radzie Miejskiej wniosków i ocen wynikających z prowadzonych przez komisję działań 
kontrolnych; 

3) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej przedstawianych do uchwalenia  
w zakresie spraw związanych z działalnością komisji oraz przedkładanie Radzie Miejskiej 
wypracowanych przez komisję stanowisk; 

4) analiza działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy i przedkładanie wniosków 
wynikających z wypracowanych przez komisję stanowisk; 

5) analiza działalności placówek oświatowych na terenie gminy (szkoły, przedszkole) oraz 
Centrum Kultury i Rekreacji i Miejskiej Biblioteki Publicznej; 

6) problematyka osób niepełnosprawnych, osób uzależnionych i osób niedostosowanych 
społecznie; 

7) ocena stanu bezpieczeństwa publicznego i stanu środowiska oraz opracowanie projektów 
uchwał wynikających z tej oceny; 

8) ocena i ukierunkowanie działalności Straży Miejskiej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków 
wynikających z dokonanej oceny; 



9) ocena i ukierunkowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony środowiska oraz 
przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków wynikających z dokonanej oceny; 

10) opiniowanie i przedkładanie wniosków w sprawach dotyczących remontów, inwestycji  
i gospodarowania terenami oraz obiektami sportowymi i turystycznymi; 

11) wspieranie inicjatyw społecznych działających w sprawach obrony konsumenta; 
12) współpraca z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą w zakresie działania 

komisji; 
13) przedkładanie Radzie Miejskiej planu pracy komisji oraz składanie jej sprawozdań ze swej 

działalności w zakresie i terminach ustalonych przez Radę.  
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bornem 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 Art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.  
poz. 994 z późn. zm.) stanowi, że rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne 
komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. 

Zgodnie z § 34 ust.1 pkt 3 Statutu Gminy Borne Sulinowo stałą komisją Rady jest 
Komisja Rozwoju.  

 
 
 

 
 


