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Uchwała nr XLV/926/09 
Rady Miasta Katowice 

 

z dnia  31 sierpnia 2009r. 

 

 

w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Kat owice i ustalenia ich  
przedmiotu działania 
 
 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 21 Statutu 
miasta Katowice (Dz. Urzęd. Woj. Śląskiego z 2004 r., nr 14, poz. 539 i nr 24, 
poz. 813 oraz z 2009 r., nr 148, poz. 2933) 
 

Rada Miasta Katowice 
         uchwala: 

 
 
§ 1.  Powołuje się następujące komisje stałe Rady Miasta Katowice: 
 1. Komisja Edukacji, 
 2. Komisja Gospodarki Komunalnej, 
 3. Komisja Górnicza, 
 4. Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu, 
 5. Komisja Ochrony Zdrowia i Środowiska, 
 6. Komisja Organizacyjna, 
 7. Komisja Rozwoju i Promocji Miasta, 
 8. Komisja Skarbu, 
 9. Komisja Spraw Obywatelskich i Społecznych. 
 
§ 2.  Przedmiotem działania komisji stałych są w szczególności: 

1. Komisja Edukacji:  
  1) edukacja publiczna, w tym funkcjonowanie miejskiego systemu  
  oświaty, 
  2) współpraca ze środowiskiem oświatowym, w tym ze szkołami  
  niepublicznymi, 
  3) współpraca z rodzicami i stowarzyszeniami działającymi w  
  środowisku szkolnym, 
  4) oświata pozaszkolna, 
  5) pomoc stypendialna dla uczniów i studentów, 
  6) współpraca miasta ze szkołami wyŜszymi, 
  7) edukacja kulturalna, ekologiczna i regionalna dzieci oraz   
  młodzieŜy.  

2. Komisja Gospodarki Komunalnej:  
  1) gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu   
  drogowego 
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  2) wodociągi, zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i  
  cieplną, 
  3) kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, 
  4) utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,  
  wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 
  5) budownictwo mieszkaniowe 
  6) gminne targowiska i hale targowe 
  7) cmentarze gminne                                                                                              
  8) transport zbiorowy  
  9) komunikacja, 
  10) gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i uŜytkowych,  
  11) współpraca ze spółdzielczością mieszkaniową, właścicielami i  
  zarządcami zasobów mieszkaniowych. 

3. Komisja Górnicza - sprawy wynikające z prawa geologicznego i 
górniczego oraz związane z wpływami eksploatacji górniczej. 

4. Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu:  
  1) kultura, 
  2) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, 
  3) kultura fizyczna i turystyka,  
  4) tereny rekreacyjne, obiekty i urządzenia sportowe, 
  5) organizacja rekreacji i sportu. 
       5. Komisja Ochrony Zdrowia i Środowiska:  
  1) promocja i ochrona zdrowia,  
  2) wspieranie osób niepełnosprawnych, 
  3) ochrona środowiska i przyrody, 
  4) gospodarka wodna, 
  5) zieleń miejska i zadrzewienia, 

6) rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe. 
6. Komisja Organizacyjna:  

  1) opiniowanie projektów planów pracy Rady i jej komisji,  
  2) opiniowanie porządków obrad sesji Rady,  
  3) opiniowanie spraw statutowych i regulaminowych,  
  4) koordynacja prac komisji Rady, współpraca organów miasta,  
  5) współpraca z innymi samorządami terytorialnymi i  administracją 
  rządową, 
  6) współdziałanie z jednostkami pomocniczymi miasta, 
  7) współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych 
  państw, 
  8) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, 
  9) opiniowanie spraw diet i podróŜy słuŜbowych radnych,  
  10) opiniowanie sprawozdań z realizacji programów działania Rady 
  i jej komisji, 
  11) opiniowanie wniosków o nadanie miejskich wyróŜnień   
  honorowych, 
  12) opiniowanie wniosków o nadanie lub zmianę nazw ulic i placów,  
  a takŜe wznoszenia pomników.  

7. Komisja Rozwoju i Promocji Miasta:  
  1) ład i zagospodarowanie przestrzenne, 
  2) gospodarka nieruchomościami, 
  3) rozwój i promocja miasta,  
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  4) rewitalizacja miasta, 
  5) geodezja, kartografia i kataster, 

6) administracja architektoniczno - budowlana. 
8. Komisja Skarbu:  

  1) gospodarka finansowa miasta i jego jednostek organizacyjnych,  
2) gospodarka  mieniem komunalnym miasta. 

9. Komisja Spraw Obywatelskich i Społecznych:  
  1) pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze oraz  
  rodziny zastępcze, 
  2)  polityka prorodzinna,  
  3) porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, 
  4) ochrona przeciwpowodziowa,  
  5) ochrona przeciwpoŜarowa, 
  6) przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku  
  pracy, 
  7) ochrona praw konsumenta, 
  8) sprawy obronności. 
 
§ 3. Do zasad i trybu działania komisji stałych, stosuje się odpowiednio 
 postanowienia Statutu miasta Katowice odnoszące się do zasad i trybu 
 działania Rady Miasta Katowice. 
 
§ 4.    Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 3 września 2009 r. 
  
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


