Uchwała

nr 11/9/2018

Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego
Na podstawieart. 16 ust. 1, art. 16aust. l oraz art. 17 ust. l ustawyz dnia 5 czerwca1998r
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 201 8 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

g 1. Powohłje się następującestałe komisje Rady Powiatu Pruszkowskiego

1) Komigę Rewizgną;
2) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji;
3) Komigę Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;

4) Komigę Inwestycji,OchronySrodowiskai Rolnictwa;
5) Komigę Zdrowia i Spraw Społecznych;

6) Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.
$ 2. Przedmiot działania oraz zadania komisji wymienionych w $ 1 określa załącznik
do uchwały.
g 3. Traci moc uchwała nr 11/8/2014Powiatu Pruszkowskiegoz dnia 30 grudnia 2014 r
w sprawie powołania stałych komigi Rady Powiatu Pruszkowskiego.
g 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Pgll:j?+qPruszkowskiego
:iSf DYinura

załącznik

do uchwały nr 11/9/2018
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 4 grudnia 2018 r.

Zakres działania stałych komisji Rady powiatu Pruszkowskiego

Do zakresu działania stałych komigi należą w szczególności następującesprawy:
1) Komisji Rewizyjnej -- zgodnie z:

a) art. 16ust. 1,3 i 4 ustawyo samorządziepowiatowym,
b) $ 3 1 Statutu Powiatu Pruszkowskiego;

2) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji -- zgodniez:
a) art. 16a ust. l ustawy o samorządzie powiatowym,
b) $ 36b ust. l Statutu Powiatu Pruszkowskiego;

3) Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwai Porządku Publicznego:
a) sprawy budżetu Powiatu,

b) utrzymaniepowiatowychobiektów i urządzeńużytecznościpubliczną oraz obiektów
administracgnych,
c) funkcjonowanie administracji samorządowej ,
d) bezpieczeństwo i porządek publiczny;

4) Komisji Inwestycji, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa:
a) transport i drogi publiczne

strategia inwestowania,

b) zagospodarowanie
przestrzerulei nadzórbudowlany,

c) inwestyc:je powiatu,
d) gospodarka nieruchomościami, strategia zagospodarowania l
nieruchomości.
e) geodezja,kartograHiai kataster,
f) ochrona środowiska i przyrody,
g) gospodarkawodna,
h) rolnictwo,
i) leśnictwa.
j) rybactwo śródlądowe;
5) Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych:
a) promocja i ochrona zdrowia,
b) wspieranieosóbniepełnosprawnych,
c) pomoc społeczna,
d) polityka prorodzinna,
e) przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy,
f) ochronapraw konsumenta,
g) współpraca z organizacjami pozarządowymi;
6) Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji:
a) polityka w zakresieedukacji,
b) infrastruktura w zakresie oświaty i wychowania,
c) współpraca ze środowiskiem oświatowym,
d) sprawy dotyczące realizacji zadań oświatowych,
e) wspieranie i propagowanie osiągnięć kultury,

f) ochrona dóbr kultury,
g) kultura fizyczna i turystyka,
h) promowanie obiektów sportowych i kulturalnych powiatu,
i) promocja powiatu.

wykorzystania

