UCHWAŁA NR II/05/2018
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powołania komisji ds. budżetu i gospodarki
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018 r.
poz. 994,1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się 5 - osobową komisję ds. budżetu i gospodarki w składzie:
1) Berbeka Artur
2) Kulczycka Stefania
3) Majdański Henryk
4) Michalec Krzysztof
5) Sawicki Tomasz
§ 2. Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie projektów uchwał, wypracowywanie wniosków oraz
propozycji rozwiązań w zakresie wymienionym w zał. nr 1 do uchwały.
§ 3. Komisja na posiedzeniu dokona wyboru, ze swego grona, przewodniczącego i zastępcy
przewodniczącego komisji.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
w gminie Nowogród Bobrzański.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tomasz Sawicki
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Załącznik do uchwały Nr II/05/2018
Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 29 listopada 2018 r.
Grupa tematyczna

Główne zadania tematyczne

Budżet

Procedury uchwalania budżetu, układ wykonawczy budżetu, budżet
gminy, plany finansowe

Mienie komunalne

Podatki i opłaty
Gospodarka finansowa
Prawo gospodarcze

Gospodarka gruntami
Budownictwo
Działalność ogólnokomunalna
Gospodarka wodna
Gospodarka lokalami
Gospodarka przestrzenna

Gospodarka mieniem komunalnym, zasady gospodarowania,
zamówienia publiczne i przetargi, czynsz regulowany, dodatki
mieszkaniowe
Podatki i opłaty lokalne, podatek leśny, opłaty eksploatacyjne, opłaty
adiacenckie
Zadania finansowe (pożyczki, kredyty), obligacje, udziały, akcje
Prywatyzacja jednostek komunalnych, ich restrukturyzacja
i reorganizacja, koncesje
Nabycie, zbycie, zamiana i obciążanie nieruchomości gruntowych,
użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, podział i scalanie
nieruchomości, komunalizacja mienia, wywłaszczanie nieruchomości
Zabudowa, inwestycje
Cmentarze komunalne i wojenne, ogrody działkowe, działalność
gospodarcza, usługi publiczne, handel
Budowa wodociągów i kanalizacji, zmiana stosunków wodnych,
oczyszczalnie
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej,
lokale mieszkalne, zamienne i socjalne, publiczna gospodarka lokalami
Zagospodarowanie terenów gminy, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, strategie rozwoju gminy
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