
UCHWAŁA NR II/7/18
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Komunalnej i określenia jej przedmiotu działania

Na podstawie  art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 z poźn. zm.) oraz §52 ust. 2 Statutu Miasta Kościerzyna stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 
LXVII/540/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 września 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r., 
poz. 3984)Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna uchwala, 
co następuje:

§ 1. Powołuje się następujących radnych do składu Komisji Komunalnej:

1) Ewa Aleksandrowicz

2) Justyna Gawin

3) Adam Laska

4) Kazimierz Maszk

§ 2. Komisja Komunalna działa w szczególności w zakresie:

1) Organizacji i funkcjonowania firm i spółek komunalnych.

2) Budowy i modernizacji miejskiej infrastruktury komunalnej.

3) Gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi.

4) Opiniowania wydatków budżetowych i dochodowych związanych z jej działalnością.

5) Opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

6) Rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

7) Opiniowania nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych gminy.

8) Opiniowania umów dzierżawy lub najmu nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 3 lata.

9) Oceny działań zarządców i administratorów nieruchomości.

10) Wyrażania opinii w sprawach wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, usuwania nieczystości, 
energii cieplnej i elektrycznej, alternatywnych źródeł energii.

11) Określania kierunków rozwoju i opiniowania inwestycji związanych z wykorzystaniem bądź utylizacją 
odpadów.

12) Współpracy z organizacjami ekologicznymi i oceny działań na rzecz ochrony środowiska.

13) Planowania inwestycji i opiniowania wszelkich działań i zamierzeń w zakresie gospodarowania 
nieruchomościami.

14) Opiniowania projektów budżetu i sprawozdań z jego realizacji w przedmiocie działania komisji.

15) Oceny funkcjonowania targowisk miejskich.

16) Współpracy z pozostałymi komisjami Rady Miasta.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz
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