Uchwała Nr XXV/685/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z 2 grudnia 2004 roku.
w sprawie: zmiany uchwały nr II/24/2002 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie powołania
stałych Komisji Rady Miejskiej w Gliwicach.
Działając na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Gliwicach
na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej
uchwala:

I.

Dokonać następujących zmian w uchwale nr II/24/2002 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 5
grudnia 2002 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Gliwicach:
1.
W punkcie 1 podpunkty c), d), g) otrzymują brzmienie:
"c) Komisję Rozwoju Miasta i Inwestycji
d) Komisję Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
g) Komisję Bezpieczeństwa i Praworządności".
2.
W dalszej części uchwały dotychczasowe nazwy Komisji zastąpić ich nowym brzmieniem
użytym w odpowiednim przypadku.
3.
W punkcie 4.a)1:
a) tiret czwarte otrzymuje brzmienie: "- opiniowanie zaciągania długoterminowych kredytów
i pożyczek"
b) dodać tiret piąte o brzmieniu: "- analiza długoterminowych zobowiązań finansowych".
4.
W punkcie 4.b) dodać punkty 7, 8, 9, 10 o brzmieniu:
"7. Promocja miasta
8. Działania eksponujące unikalne cechy miasta
9. Przyciąganie inwestorów krajowych i zagranicznych
10. Kontakty z organizacjami i instytucjami mogącymi wspierać promocję miasta".
5.
Punkt 4.c) otrzymuje brzmienie:
"c) dla Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1. Mienie gminne
2. Budownictwo mieszkaniowe
3. Zaopatrzenie mieszkańców w media
4. Gospodarka wodno-ściekowa
5. Ulice, mosty i komunikacja miejska
6. Handel i usługi
7. Gospodarka odpadami, stan sanitarny miasta
8. Zieleń miejska, tereny zielone i strefy ochronne
9. Bieżąca ocena uciążliwości przemysłu, emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza
10. Produkcja rolnicza i zdrowa żywność
11. Polityka i edukacja proekologiczna".
6.
W punkcie 4.e) wykreślić punkty: 5, 9, 10, 11, 12.
7.
W punkcie 4.f):
a) dodać punkt 3a. o brzmieniu: "3a. Centrum Ratownictwa"
b) punkt 5 otrzymuje brzmienie: "5. Organa przestrzegania prawa, ścigania i wymiaru
sprawiedliwości"
c) wykreślić punkty: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

II.

1. Ilekroć w dotychczas podjętych uchwałach Rady Miejskiej użyte są nazwy komisji Rady Miejskiej,
otrzymują one nowe brzmienie w odpowiednim przypadku.
2. Ilekroć w dotychczas podjętych uchwałach Rady Miejskiej jest mowa o zadaniach i kompetencjach
poszczególnych komisji Rady, stają się one zadaniami i kompetencjami komisji właściwych ze względu
na zakresy działania, określone w niniejszej uchwale.

III.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

IV.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

