Przedmiot działania stałych komisji Rady
1) Komisji Rewizyjnej:
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza oraz miejskich jednostek
organizacyjnych na podstawie kryteriów zgodności z prawem (legalności), celowości,
rzetelności i gospodarności w zakresie zarządu mieniem komunalnym oraz prowadzenia
gospodarki finansowej, w tym wykonania budżetu Miasta.
2. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie:
- opinie:
a) o informacji Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku
budżetowego,
b) o sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu,
c) w sprawie wniosku o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie
odwołania Burmistrza z przyczyny innej niż nieudzielenie Burmistrzowi
absolutorium;
- wnioski w sprawie udzielenia lub nieudzielania Burmistrzowi absolutorium.
3. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.
4. W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 - 3 Komisja Rewizyjna:
a) przeprowadza kontrole działalności Burmistrza oraz miejskich jednostek
organizacyjnych;
b) zapoznaje się z protokołami kontroli i zaleceniami pokontrolnymi organów kontroli
zewnętrznej w zakresie kontroli Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych;
c) gromadzi, analizuje i opracowuje dokumentację dla potrzeb oceny Burmistrza
i miejskich jednostek organizacyjnych;
d) bada i opiniuje w porozumieniu z przedmiotowo właściwymi komisjami skargi
i wnioski dotyczące zadań lub działalności Burmistrza i kierowników jednostek
organizacyjnych;
e) kontroluje:
a) realizację interpelacji i wniosków radnych,
b) wykonanie przez Burmistrza uchwał Rady w sprawach skarg, o których mowa
w pkt 4,
c) rozpatrywanie i załatwianie przez Burmistrza skarg i wniosków mieszkańców.
5. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole na podstawie rocznego planu kontroli,
a ponadto na zlecenie Rady.
6. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole za pośrednictwem powołanego spośród siebie
zespołu kontrolnego.
7. Komisja Rewizyjna przygotowuje opisowe oceny pracy Burmistrza, na ocenę pracy
Burmistrza poza wynikami kontroli wykonania budżetu Miasta, uchwał Rady i zarządzeń
Burmistrza składa się ocena:
a) Urzędu Miasta;
b) miejskich jednostek organizacyjnych;
c) spółek prawa handlowego z udziałem Miasta.
2) Przedmiotem działania Komisji Budżetu i Finansów są w szczególności sprawy:
a) budżetu Miasta oraz jego wykonywania,
b) gospodarki finansowej, w tym:
- podatków i opłat lokalnych,
- dotacji dla miejskich jednostek organizacyjnych oraz dla podmiotów realizujących
zadania publiczne zlecone przez Miasto,

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji,
- emisji obligacji miejskich,
c) gospodarowania mienia komunalnym, w tym:
- określania zasad nabycia i zbycia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania
lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
- wyposażania w majątek miejskich jednostek organizacyjnych,
- wydzielania odpowiedniego majątku na cel współdziałania z innymi gminami,
d) tworzenia, likwidacji i reorganizacji miejskich jednostek organizacyjnych,
e) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz zasad wnoszenia, cofania
i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,
f) pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
2) Przedmiotem działania Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska są w szczególności
sprawy:
a) ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami miejskimi,
b) miejskich dróg, ulic, mostów i placów, w tym ich oświetlenia,
c) wodociągów, zaopatrzenia w wodę i kanalizacji,
d) usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
e) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
f) wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
g) zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
h) lokalnego transportu zbiorowego,
i) komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
j) zaspakajania potrzeb mieszkaniowych i zasad gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Miasta,
k) targowisk i hal targowych,
l) cmentarzy komunalnych,
m) utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,
n) ochrony środowiska i przyrody, w tym zieleni miejskiej, lasów i zadrzewień,
o) gospodarki wodnej,
p) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w zakresie oceny stanu
przestrzegania prawa, bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego oraz
programowania i koordynowania wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie,
r) organizacji ruchu drogowego,
s) ochrony przeciwpożarowej,
t) ochrony przeciwpowodziowej;
3) Przedmiotem działania Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych są w szczególności
sprawy:
a) edukacji publicznej, w tym funkcjonowania szkół podstawowych, gimnazjów i
przedszkoli, b) kultury, w tym bibliotek miejskich i innych placówek upowszechniania
kultury,
c) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
d) promocji miasta,
e) ochrony zdrowia,
f) pomocy społecznej,
g) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
h) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

