Uchwała Nr IV/34/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie: ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta Nowego Sącza, na wniosek
Komisji Statutowo - Prawnej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się przedmiot działania poszczególnych stałych Komisji Rady Miasta Nowego Sącza:

1. dla Komisji Finansów Publicznych w brzmieniu, jak załącznik Nr 1 niniejszej uchwały,
2. dla Komisji Infrastruktury i Środowiska w brzmieniu, jak załącznik Nr 2 niniejszej
uchwały,
3. dla Komisji Statutowo - Prawnej w brzmieniu, jak załącznik Nr 3 niniejszej uchwały,
4. dla Komisji Porządku Publicznego w brzmieniu, jak załącznik Nr 4 niniejszej uchwały,
5. dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w brzmieniu, jak załącznik Nr 5 niniejszej
uchwały,
6. dla Komisji Polityki Społecznej w brzmieniu, jak załącznik Nr 6 niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miasta Nowego Sącza Nr II/20/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r.,
w sprawie: ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/34/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZAKRES PRACY KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH
- opiniowanie projektu budŜetu Miasta i sprawozdania z wykonania budŜetu.
- szczegółowa analiza tej części projektu budŜetu i sprawozdania z jego wykonania, którymi nie
zajmują się inne Komisje Rady Miasta np.: administracja publiczna.
- przedstawianie wniosków zmian w projekcie budŜetu oraz inne czynności wynikające
z przyjętej procedury uchwalania budŜetu.
- opiniowanie uchwał w sprawie:
a) cen usług komunalnych,
b) podatków i opłat lokalnych.
- opiniowanie finansowej oceny działalności jednostek budŜetowych oraz spółek skarbu gminy.
- ocena efektywności gospodarki nieruchomościami gminy.
- opiniowanie spraw związanych z przekazywaniem mienia jednostkom pomocniczym i spółkom
gminy.
- opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) diet radnych,
b) przepisów gminnych z zakresu zarządu mieniem oraz zasad i trybu korzystania z gminnych
obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej,
- przyjmowanie wniosków poszczególnych Komisji w sprawie wskazówek do budŜetu na rok
następny oraz zmian do projektu budŜetu zgłaszanych przez poszczególne Komisje.
- sprawy wynikające z art. 18 ust. 2 pkt. 9, 10, 11, 12 u.s.g.
- analiza stanu zadłuŜenia miasta.
- udział w komisji przetargowej do wyboru banku.
- opiniowanie zaciągania długoterminowych poŜyczek i kredytów.
- opracowywanie wniosków do Prezydenta w zakresie objętym działaniem Komisji.
- rozpatrywanie i opiniowanie bieŜących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/34/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZAKRES PRACY KOMISJI INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
- opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego.
- ocena stanu gospodarki nieruchomościami miejskimi, pod kątem efektywności i gospodarności.
- ocena stanu technicznego ulic, ich odwodnienia oraz organizacji ruchu drogowego.
- ocena stanu zaopatrzenia mieszkańców w wodę, energię elektryczną, energię cieplną i gaz.
- ocena lokalnego transportu zbiorowego, pod kątem zaspakajania potrzeb mieszkańców.
- ocena gospodarki zasobami komunalnymi, w tym funkcjonowanie:
a) targowisk i hal targowych,
b) cmentarzy komunalnych,
c) parkingów, oraz innych słuŜących zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.
- wnioskowanie, opiniowanie, kontrola i ocena realizacji budowlanych inwestycji miejskich.
- opiniowanie zasad nabycia, zbycia i obciąŜenia nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierŜawienia na okres dłuŜszy niŜ trzy lata.
- ocena stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w tym: budownictwa komunalnego,
socjalnego.
- opiniowanie zasad gospodarki oraz zasad przydziału i najmu lokali mieszkalnych, uŜytkowych
stanowiącymi własność gminy.
- opiniowanie nazewnictwa ulic oraz obiektów.
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta:
 opiniowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
 górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych,
 dotowanie wykonania przyłączy kanalizacyjnych,
 selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych,
 budowa, utrzymanie i eksploatacja instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów,
 usuwanie odpadów zawierających azbest.
- zaopatrzenie w wodę mieszkańców miasta:
 budowa wodociągów,
 taryfy za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków,
 regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
- ochrona wód:
 oczyszczalnie ścieków,
 kanalizacja sanitarna, deszczowa i ogólnospławna,
 regulacja rzek i potoków oraz ich ochrona,

 ochrona powietrza atmosferycznego,
 ochrona przed hałasem,
 ochrona przyrody,
 zapobieganie osuwiskom oraz likwidacja skutków osuwisk,
 ochrona zwierząt,
 gospodarka leśna w lasach komunalnych oraz nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
- opiniowanie zasadności tworzenia i przystępowania do spółek, spółdzielni oraz rozwiązywania
i występowania z nich.
- opiniowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami i wydzielania na ten cel
majątku gminy.
- opracowywanie poprawek do projektu budŜetu na rok następny i przekazanie ich do Komisji
Finansów Publicznych.
- opiniowanie projektu budŜetu miasta i sprawozdania z wykonania budŜetu w zakresie objętym
działaniem Komisji.
- opracowywanie wniosków do Prezydenta w zakresie objętym działaniem Komisji.
- rozpatrywanie i opiniowanie bieŜących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji.
- współpraca z Zarządami Osiedli w zakresie działania Komisji.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/34/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZAKRES PRACY KOMISJI STATUTOWO - PRAWNEJ
- opracowywanie Statutu Miasta oraz zmian w Statucie we współpracy z innymi Komisjami.
- opracowywanie Statutów Osiedli oraz zmian w tych Statutach.
- dostosowywanie Statutu Miasta do obowiązujących przepisów prawnych, poprzez sporządzenie
i przedłoŜenie Radzie Miasta stosownego projektu uchwały.
- przygotowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących wewnętrznej organizacji Rady oraz
innych dotyczących jej działalności.
- przedkładanie Radzie Miasta pisemnych opinii w sprawie interpretacji zapisów Statutu Miasta.
- przedkładanie Radzie Miasta pisemnych opinii w sprawie interpretacji zapisów Statutów Osiedli.
- nadzór nad prawidłową realizacją postanowień Statutu Miasta.
- opracowywanie wniosków do Prezydenta w zakresie objętym działaniem Komisji.
- rozpatrywanie i opiniowanie bieŜących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/34/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZAKRES PRACY KOMISJI PORZĄDKU PUBLICZNEGO
- sprawy związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w mieście.
- funkcjonowanie i finansowanie słuŜb, inspekcji i straŜy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
i porządek publiczny w mieście (StraŜy PoŜarnej, Inspektora Sanitarnego, Inspektora Ochrony
Środowiska, Inspektora Nadzoru Budowlanego).
- współpraca z Miejską Komendą Policji.
- współdziałanie z organami Sądu i Prokuratury.
- współdziałanie z Sądami w zakresie pełnienia funkcji organu powołanego do opiniowania
kandydatów na ławników w rozumieniu ustawy o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r.,
Nr 7 poz. 25 ze zm.).
- współpraca z Powiatową Komisją ds. Bezpieczeństwa.
- współpraca z Rzecznikiem Praw Konsumenta.
- sprawy działalności i funkcjonowania Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
- sprawy działalności i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
- opiniowanie projektu budŜetu miasta i sprawozdania z wykonania budŜetu w zakresie objętym
działaniem Komisji.
- opracowywanie wniosków do Prezydenta w zakresie objętym działaniem Komisji.
- rozpatrywanie i opiniowanie bieŜących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/34/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZAKRES PRACY KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
-

funkcjonowanie

i

finansowanie

placówek

oświatowych

i

kulturalnych

(publicznych

i niepublicznych ) oraz placówek i instytucji zajmujących się sportem, kulturą fizyczną i turystyką.
- opiniowanie projektów budŜetów placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych.
- opiniowanie wyboru kandydatów na członków (ze strony miasta) komisji konkursowych na
stanowiska dyrektorów placówek oświatowych i kulturalnych.
- opiniowanie wieloletnich planów dot. polityki w zakresie strukturalno - organizacyjnym
i inwestycyjno - modernizacyjnym placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych.
- opiniowanie dotyczące zadań strategicznych.
- współpraca z podmiotami działającymi na rzecz oświaty, kultury, sztuki i sportu oraz
wychowania, nauczania i bezpieczeństwa młodzieŜy szkolnej na terenie miasta Nowego Sącza.
- ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
- opiniowanie nazewnictwa ulic i obiektów.
- opiniowanie tytułów i odznaczeń przyznawanych przez Radę Miasta.
- współpraca i współdziałanie z innymi jednostkami administracji samorządowej w zakresie
działania Komisji.
- opiniowanie projektu budŜetu miasta i sprawozdania z wykonania budŜetu w zakresie objętym
działaniem Komisji.
- opracowywanie wniosków do Prezydenta Miasta w zakresie objętym działaniem Komisji.
- rozpatrywanie i opiniowanie bieŜących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji.
- współpraca z Zarządami Osiedli.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/34/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZAKRES PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ
- funkcjonowanie i finansowanie jednostek organizacyjnych miasta działających w obszarze
polityki społecznej.
- funkcjonowanie i dofinansowanie organizacji i stowarzyszeń działających w zakresie polityki
społecznej.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym (w tym opiniowanie
Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi).
- sprawy inwestycji z zakresu działania Komisji.
- ocena sytuacji materialnej i mieszkaniowej rodzin na terenie miasta.
- inicjatywy dotyczące poprawy sytuacji rodzin.
- sprawy związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta.
- współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze polityki społecznej.
- opiniowanie projektów uchwał mających bezpośredni wpływ na sytuację materialną rodzin.
- współpraca z organizacjami i instytucjami ogólnopolskimi działającymi na rzecz rodziny.
- zgłaszanie inicjatyw dot. ograniczania zjawiska bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy.
- współpraca z organizacjami pracodawców, organizacjami pracobiorców oraz samorządem
gospodarczym.
- wspieranie drobnej przedsiębiorczości w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy.
- opiniowanie zmian organizacyjnych jednostek i komórek realizujących zadania z zakresu objętego
działaniem Komisji.
- opiniowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami i wydzielania na ten cel
majątku, jeŜeli dotyczą zakresu działania Komisji.
- opracowywanie wniosków do Prezydenta w zakresie objętym działaniem Komisji.
- rozpatrywanie i opiniowanie bieŜących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji.

