
UCHWAŁA NR I/ 3 /10
RADY GMINY TUŁOWICE

z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania stałych Komisji Rady

Na podstawie art.18a ust.1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz�dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. Z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337z 2007r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Dz.U. Nr 52, poz. 420, Dz.U.Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) Rada Gminy
uchwala, co nast�puje:
§ 1. Powołuje si� trzy stałe Komisje Rady Gminy:
1. Komisj� Gospodarczo- Bud�etow�, której przedmiotem działania jest:
1) planowanie budownictwa i inwestycji, utrzymania i rozbudowy urz�dze�
komunalnych, gospodarki mieszkaniowej, utrzymania i usług dla ludno�ci,
rozwoju sieci placówek handlowych  i drobnej wytwórczo�ci, rozwoju i
działalno�ci rzemiosła, prawidłowej gospodarki ziemi�, obsługi rolnictwa,
rozwoju pracowniczych ogródków działkowych, ochrony �rodowiska,
2) planowanie gospodarki finansowej, kredytów, podatków , opiniowanie zmian
w planie dochodów i wydatków bud�etu gminy polegaj�cych na:
a) przenoszeniu wydatków z rezerw bud�etowych , zgodnie z planowanym
przeznaczeniem wydatków,
b) zmianach w planie dochodów gminy, wynikaj�cych ze zmian kwot subwencji
w wyniku podziału rezerw, opiniowania przeniesie� zablokowanych  kwot
wydatków do rezerwy celowej w przypadkach okre�lonych w  art. 68  ust. 1
ustawy o finansach publicznych.
2. Komisj� Społeczn�, działaj�c� w zakresie o�wiaty, zdrowia opieki
społecznej, sportu, kultury fizycznej, turystyki, stra�y po�arnych, policji, ładu
publicznego, samorz�dów wiejskich, wykonywania kontroli w zakresie spraw
dla których została powołana, opiniowania spraw przekazanych komisji,
wyst�powania z inicjatyw� uchwałodawcz�, kontroli nad wykonaniem uchwał.
3. Komisj� Rewizyjn�, działaj�c� w zakresie okre�lonym w art. 18A ust. 1, 3 i 4
ustawy o samorz�dzie gminnym.
§ 2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.

                                                               Przewodnicz�cy  Rady Gminy
                                                                                         Michał Szumega
  


