RADA MIEJSKA
w Olsztynie
UCHWAŁ A

Nr V/39/94

Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 26 października 1994 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady
Miejskiej.
Na podstawie art^Rl-us ty Pustawy uz dnia S marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym (Dz.U.Nr 16, poz.95 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska
w Olsztynie

uchwala co następuje:
§ 1

Ustala się następujące zakresy czynności stałych komisji Rady Miejskiej:
1. Komisja Edukacji
a) problemy oświaty, w tym szkół podstawowych i przedszkoli,
b) polityka inwestycyjna w oświacie,
c) funkcjonowanie placówek oświatowych,
d) współpraca z organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się
działalnością oświatową,
e) polityka dotycząca kultury fizycznej w szkolnych placówkach samorzą
dowych.
2. Komisja Kultury
a) polityka kulturalna w mieście,
b) organizowanie i koordynowanie życia kulturalnego w mieście,
c) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kultury, środowiskami
twórców oraz fundacjami na rzecz kultury,
d) współdziałanie w realizacji inicjatyw kulturalnych z odpowiednimi
jednostkami Wojewody Olsztyńskiego,
e) ochrona dóbr kultury,
f) historia Olsztyna, popularyzacja dokonań, zamierzeń i ludzi,
g) funkcjonowanie jednostek kultury podporządkowanych Radzie: Miejskiego
Ośrodka Kultury, Planetarium, Biura Wystaw Artystycznych i Obserwatorium
Astronomicznego,
h) problematyka nazewnictwa ulic, placów, wznoszenia pomników itp.

- 2 3. Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
a) polityka miasta w zakresie turystyki,
b) polityka miasta w zakresie sportu, kultury fizycznej, rekreacji,
c) współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi
na rzecz rozwoju sportu masowego,
d) problematyka sportu wyczynowego,
e) rozwój sportu i turystyki w szkołach podstawowych,
f) planowanie, budowa, remonty i zagospodarowanie obiektów sportowych,
turystycznych i terenów rekreacyjnych,
g) współdziałanie w realizacji inicjatyw turystycznych z instytucjami
i burami turystycznymi działającymi na terenie miasta,
h) funkcjonowanie jednostek, obiektów sportowych, rekreacyjnych i tury
stycznych podporządkowanych Radzie,
i) popularyzacja,promocja dokonań sportowych i turystycznych.
4. Komisja Ekonomiczna
a) sprawy budżetu i bieżącej gospodarki finansowej,
b) przekształcenia własnościowe.
5. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

gospodarka przestrzenna,
gospodarka gruntami,
ochrona środowiska i gospodarka odpadami komunalnymi,
prblemy infrastruktury technicznej, w tym inwestycje,
ekspoloatacja obiektów i urządzeń komunalnych,
budownictwo komunalne,
funkcjonowanie MPK,MPEC,P¥iK,MABX, MZDMiZ, Lasu Miejskiego.

6. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
a)
b)
c)
d)

spraw ochrony zdrowia,
pomoc społeczna
problemy osób niepełnosprawnych,
funkcjonowanie ZOZ-u, żłobków miejskich, MOPS-u, Schroniska dla Ludzi
Bezdomnych,
e) sprawy lekarzy rodzinnych,
f) współpraca z innymi placówkami służby zdrowia na terenie miasta Olsztyna,
g) patologia społeczna.

- 3 7. Komisja Promocji i Rozwoju Miasta
a) promocja Olsztyna w kraju i zagranicą,
b) polityka informacyjna gminy.
8. Komisja Prawa i Samorządności
a) sprawy Statutu Miasta, Regulaminu Rady Miejskiej, organizacji Urzędu
Miasta,
b) problematyka jednostek pomocniczych (rady osiedlowe),
c) bezpieczeństwo i porządek publiczny (Policja Lokalna, Straż Miejska,
zintegrowany system ratownictwa),
d) zagadnienia z zakresu prawa lokalhègo - miejscowego,
e) ocena udziału gminy Olsztyn w pracach SSWO, Związku Miast Polskich,
Związku 'Gmin Warmińsko-Mazurskich, Agencji Rozwoju Regionalnego.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

