
 

 

UCHWAŁA NR II/8/18 

RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA 

z dnia 6 grudnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Miejskiej Kamienna Góra 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.
1)

) Rada Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVI/101/16 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie statutu 

Gminy Miejskiej Kamienna Góra wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §12 skreśla się ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe brzmienie o następującej 

treści: 

„1. Stałymi Komisjami Rady są: 

1) Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju; 

2) Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; 

3) Komisja Spraw Społecznych; 

4) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 

5) Komisja Rewizyjna.”; 

2) w § 12 skreśla się ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe brzmienie o następującej 

treści: 

„2. Zakres kompetencji komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 stanowi załącznik nr 3  

do niniejszego Statutu.”; 

3) w § 24 skreśla się ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe brzmienie o następującej 

treści: 

„Komisje mogą również zgłosić do projektodawcy propozycje zmian w projekcie uchwały, przy czym 

propozycja zmian wymaga formy pisemnej.”; 

4) uchyla się załącznik nr 3 do Statutu w dotychczasowym brzmieniu i nadaje się mu nowe brzmienie o treści 

jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

                                                      
1) 

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

J. Jarosz
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Załącznik nr 1 do uchwały nr II/8/18 Rady  

Miasta Kamienna Góra z dnia 6 grudnia 2018 r. 

 

ZAKRESY KOMPETENCJI KOMISJI 

1. KOMISJA BUDŻETU, STRATEGII I ROZWOJU 

1) Budżet i gospodarka finansowa; 

2) Ład przestrzenny, gospodarka gruntami z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska; 

3) Handel, usługi, rzemiosło, przemysł i dobra wytwórcze; 

4) Targowiska i hale targowe; 

5) Działalność gospodarcza gminy, programy gospodarcze i sprawy majątkowe; 

6) Współdziałanie i współpraca gmin; 

7) Programowanie rozwoju miasta i planowanie przestrzenne. 

2. KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 

1) Usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych; 

2) Wodociągi i zaopatrzenie w wodę oraz kanalizacja; 

3) Utrzymanie czystości oraz urządzeń sanitarnych; 

4) Wysypiska i utylizacja odpadów komunalnych; 

5) Ochrona środowiska; 

6) Zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną; 

7) Komunalne budownictwo mieszkaniowe; 

8) Drogi gminne, ulice, mosty, place i organizacja ruchu drogowego; 

9) Lokalny transport drogowy; 

10) Zieleń komunalna i zadrzewienia; 

11) Cmentarze komunalne; 

12) Utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. 

3. KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH  

1) Ochrona zdrowia; 

2) Pomoc społeczna (w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze); 

3) Oświata (szkolnictwo podstawowe, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze); 

4) Kultura (biblioteki i placówki upowszechniania kultury); 

5) Kultura fizyczna (tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe); 

6) Porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa; 

7) Nazewnictwo, symbolika, honorowanie osób i instytucji; 

8) Sprawy obywatelskie; 

9) Problematyka zatrudnienia i przemieszczania kadr. 
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