UCHWAŁA NR II/6/2014
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, ustalenia przedmiotu
i zakresów ich działania oraz składów osobowych
Na podstawie art.18a i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz § 19, § 20, § 21, § 22, § 23 Statutu Gminy Toszek stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr VII/64/2003 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 maja 2003 r. ze zm. (Dz.Urz. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 58,
poz.1823 z późn. zm.), na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną.
2. Powołuje się 3 stałe komisje Rady Miejskiej w Toszku:
1) Komisję Rolnictwa i Gospodarki
2) Komisję Edukacji, Kultury i Sportu
3) Komisję Budżetu i Finansów.
§ 2. Ustala się liczebność komisji wymienionych w §1:
1) Komisja Rewizyjna - 5 osób.
2) pozostałe komisje - od 5 do 8 osób.
§ 3. Przyjmuje się jako zasadę, że radny może być członkiem najwyżej 2 stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku.
§ 4. 1. Ustala się następujący przedmiot i zakres działania dla poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej
w Toszku:
1) Komisja Rolnictwa i Gospodarki
a) rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo
b) ochrona środowiska, w tym gospodarka wodno-ściekowa, melioracje, utrzymanie czystości i gospodarka
odpadami
c) opieka nad zwięrzętami bezdomnymi
d) gospodarka nieruchomościami
e) ład i zagospodarowanie przestrzenne
f) gminne drogi, ulice, mosty i place
g) gminne targowiska
h) gospodarka zasobem mieszkaniowym gminy
i) cmentarze komunalne
j) organizacja transportu publicznego
2) Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
a) edukacja publiczna, w tym funkcjonowanie gminnego systemu oświaty
b) organizacja oświaty pozaszkolnej i zajęć pozalekcyjnych
c) kultura fizyczna, sport i rekreacja
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d) mecenat kultury i sztuki
e) ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, w tym opieka nad zabytkami
f) współpraca z organizacjami pozarządowymi
g) współpraca zagraniczna
h) promocja i ochrona zdrowia, w tym wspieranie osób niepełnosprawnych
i) polityka społeczna
j) porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
3) Komisja Budżetu i Finansów
a) opiniowanie projektu budżetu, zmian w budżecie oraz wykonania budżetu
b) opiniowanie zaciągania długoterminowych zobowiązań finansowych
c) opiniowanie projektów uchwał Rady i wniosków komisji stałych oraz doraźnych, jeżeli rodzą one skutki
finansowe
d) opiniowanie projektów uchwał Rady z zakresu podatków i opłat lokalnych
e) inicjowanie działań powodujących zwiększanie wpływów do budżetu.
2. Zakres działania Komisji Rewizyjnej określa załącznik nr 4 do Statutu Gminy Toszek.
§ 5. Powołuje się następujących radnych do składów poszczególnych komisji:
1) Komisja Rewizyjna:
a) Wawrzynosek Sylwia - Przewodnicząca Komisji
b) Kocur Herbert
c) Konieczna Joanna
d) Kowsz Mariusz
e) Mrzygłód Andrzej
2) Komisja Rolnictwa i Gospodarki
a) Mrzygłód Andrzej - Przewodniczący Komisji
b) Bartela Rudolf
c) Cebula Sylwia
d) Grabelus Krzysztof
e) Kobiernik Tadeusz
f) Kocur Herbert
g) Konieczna Joanna
h) Potkowa Inga
3) Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
a) Cebula Sylwia - Przewodnicząca Komisji
b) Bartela Rudolf
c) Inglot Tadeusz
d) Klonek Krzysztof
e) Konieczny Adam
f) Kowsz Mariusz
g) Laksa Ewald
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h) Milewska Ewa
4) Komisja Budżetu i Finansów:
a) Grabelus Krzysztof - Przewodniczący Komisji
b) Inglot Tadeusz
c) Kobiernik Tadeusz
d) Kocur Herbert
e) Konieczny Adam
f) Milewska Ewa
g) Mrzygłód Andrzej
h) Wawrzynosek Sylwia.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE
Art.18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.
594 z późn.zm.) obliguje radę gminy do powołania Komisji Rewizyjnej w celu kontroli Burmistrza,
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Zgodnie z przepisem art. 18a
ust. 2 ww. ustawy oraz § 20 ust. 2 i § 22 ust. 2 Statutu Gminy Toszek w skład Komisji Rewizyjnej
wchodzą radni w liczbie 5, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady. Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa załącznik
nr 4 do Statutu Gminy Toszek.
Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i § 19 Statutu Gminy Toszek
Rada Miejska w Toszku wykonując swoje zadania działa przy pomocy komisji stałych oraz komisji
doraźnych powoływanych do określonych zadań, ustalając m.in. przedmiot ich działania oraz skład
osobowy.
Wykonując obowiązek wynikający z przepisów prawa w zakresie konieczności powołania
Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienie ustawowe w odniesieniu do komisji stałych niniejszą uchwałą
Rada Miejska w Toszku powołuje Komisję Rewizyjną oraz komisje stałe, określając jednocześnie ich
przedmiot, zakres działania oraz skład osobowy.
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