
UCHWAŁA NR VI/30/19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia i Środowiska i 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 pozna. 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 grupy radnych uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się̨ następujących radnych do składu Komisji Zdrowia i Środowiska: 

1) Kazimierz Borzyszkowski,

2) Zdzisław Czucha,

3) Aleksander Mach,

4) Maria Mach.

§ 2. Komisja Zdrowia i Środowiska działa w szczególności w zakresie: 

1) Profilaktyki i ochrony zdrowia,

2) Podejmowania działań mających na celu wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców,

3) Inicjowania i wspierania działań mających na celu polepszenie dostępności i jakości usług medycznych dla 
mieszkańców miasta,

4) Ochrony środowiska, w szczególności prowadzenia polityki w zakresie kształtowania środowiska zgodnie 
z potrzebami mieszkańców, dbałością o walory krajobrazowe i wypoczynkowe miasta,

5) Opiniowania inwestycji realizowanych na terenie miasta w zakresie ochrony wód przed 
zanieczyszczeniem, ochrony powietrza i powierzchni ziemi,

6) Poprawy jakości powietrza atmosferycznego w Kościerzynie,

7) Utrzymania terenów zielonych w mieście,

8) Kontroli wykonywania uchwał Rady Miasta Kościerzyna dotyczących spraw leżących w sferze działania 
komisji.

9) Opiniowania projektów budżetu i sprawozdań́ z jego realizacji w przedmiocie działania komisji.

10) Współpracy z pozostałymi komisjami Rady Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz
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Uzasadnienie

Do zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ust. 5 należy ochrona zdrowia, w tym rozpoznawanie potrzeb
zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców. Warunkiem koniecznym realizacji tego zadania jest
utrzymywanie właściwego, przyjaznemu zdrowiu stanu środowiska naturalnego. Działania z zakresu
profilaktyki zdrowotnej, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom mającym wpływ na zdrowie mieszkańców
Kościerzyny, ochrona zasobów naturalnych takich jak woda czy powietrze są niezbędne, szczególnie biorąc
pod uwagę zły stan jakości powietrza atmosferycznego w Kościerzynie. Żadna z pozostałych komisji
stałych Rady Miasta Kościerzyna nie zajmuje się takimi zadaniami. Biorąc pod uwagę powyższe,
powołanie Komisji Zdrowia i Środowiska jest w pełni uzasadnione.
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