Uchwała Nr II/7/2010
Rady Gminy Łopuszno
z dnia 14 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania Komisji Budownictwa, Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Łopuszno
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 76 pkt 1 i § 77 pkt 4 Statutu
Gminy Łopuszno stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/29/2003 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 99, poz. 974 z późn.
zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się spośród radnych Komisję Budownictwa, Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w następującym składzie:
1) Kazimierz Marian Bernat
2) Krzysztof Sławomir Smolarczyk
3) Sławomir Mariusz Staszczyk
4) Zdzisław Jan Śrębowaty
5) Zbigniew Wiesław Zimecki
§ 2. Przedmiotem działania Komisji, o której mowa w § 1 jest:
1) opiniowanie na etapie tworzenia i wnoszenia zmian do planu przestrzennego zagospodarowania gminy,
2) opiniowanie zmian w podziale terytorialnym gminy i nazewnictwa ulic,
3) wnioskowanie w sprawie wprowadzenia inwestycji do planu budŜetowego gminy,
4) opiniowanie zasadności inwestycji gminnych i zgłaszanie wniosków w tym zakresie
oraz kontrola ich realizacji,
5) opiniowanie wszelkich przedsięwzięć związanych z przekształceniami własnościowymi,
6) dokonywanie okresowych ocen funkcjonowania Samorządowego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łopusznie,
7) dokonywanie oceny stanu dróg na terenie gminy i ich modernizacji,
8) wypracowywanie wniosków w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej,
9) analiza i ocena gospodarowania mieniem komunalnym gminy,
10) inicjowanie współpracy z policją w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
11) dokonywanie okresowych ocen stanu bezpieczeństwa publicznego oraz stanu zabezpieczenia gminy przed zdarzeniami losowymi i katastrofami,
12) opiniowanie innych spraw wniesionych w przedmiocie działania komisji a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Danuta Łukasik

