Uchwała Nr XV/116/15
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu
Opoczyńskiego
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz § 45 ust. 1 i § 46 Statutu
Powiatu Opoczyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/254/10
Rady Powiatu w Opocznie z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu Opoczyńskiego (t.j. Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2013 r. poz. 5608,
z 2014 r. poz. 2204, z 2015 r. poz. 4876) Rada Powiatu Opoczyńskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przedmiotem działania niżej wymienionych stałych komisji Rady
Powiatu Opoczyńskiego, oprócz spraw zastrzeżonych w § 45 ust. 1 Statutu
Powiatu Opoczyńskiego do właściwości wszystkich komisji, są sprawy
z zakresu:
1) Komisja Budżetowa – finansów publicznych, w tym funduszy unijnych;
2) Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami –
leśnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, gospodarki
nieruchomościami, administracji architektoniczno - budowlanej;
3) Komisja Rodziny, Edukacji i Kultury – oświaty, w szczególności
dotyczące szkół i placówek prowadzonych przez Powiat, kultury, ochrony
zabytków i dziedzictwa narodowego oraz sportu, zatrudnienia
i bezrobocia, pomocy społecznej, pieczy zastępczej, problematyki
dotyczącej młodzieży, inne sprawy związane z funkcjonowaniem rodzin;
4) Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – opieki
zdrowotnej, w tym profilaktyki i rehabilitacji, porządku i bezpieczeństwa
publicznego, w tym bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacji
i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dróg publicznych i infrastruktury,
transportu publicznego.

2. W innych sprawach niż wymienione w ust. 1 za właściwą uznać należy
Komisję o najbardziej zbliżonym przedmiocie działania.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu
Opoczyńskiego, Przewodniczącym komisji, o których mowa w § 1 oraz
Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.
§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/29/11 Rady Powiatu w Opocznie z dnia
27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia przedmiotu działania stałych komisji
Rady Powiatu w Opocznie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
mgr Maria Barbara Chomicz

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady
Powiatu Opoczyńskiego
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym oraz § 45 ust. 1 i § 46 Statutu Powiatu Opoczyńskiego
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/254/10 Rady Powiatu
w Opocznie z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Opoczyńskiego, Rada Powiatu może powołać ze swojego grona stałe
i doraźne komisje do określonych zadań ustalając przedmiot ich działania.
Główny zakres zadań objętych działalnością poszczególnych komisji pozostanie
w zasadzie bez zmian z drobnymi uzupełnieniami i poszerzeniem działań, co
lepiej odzwierciedli zakres działania tych komisji.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest
uzasadnione.

