
UCHWAŁA NR XLIII/834/05
Rady Miasta Szczecin

z dnia 27 września 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecina
i określenia zakresu ich 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 ze zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz § 23 ust. 2 Statutu Miasta Szczecin stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr XXX/598/04 Rady Miasta  Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 r. 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 10, poz. 178); Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr I/4/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie 
powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecina i określenia zakresu ich działania 
wprowadza się następujące zmiany:
1). W § 1 skreśla się ust. 5 w brzmieniu:
"5. Komisję ds. Edukacji, Kultury i Sportu z zakresem działania obejmującym zadania 
dotyczące w szczególności: 

a. funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych,
b. zagadnień związanych z edukacją dzieci i młodzieży,
c. bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
d. sportu dzieci i młodzieży, w tym pomoc osiedlowym klubom sportowym,
e. wspierania rozwoju kadr pedagogicznych,
f. inwestycji oświatowych,
g. przekształceń programowych, strukturalnych i własnościowych placówek 

oświatowych, sportowych i rekreacyjnych,
h. systemu promocji najzdolniejszych uczniów i najlepszych pedagogów,
i. sportu amatorskiego, zawodowego (wyczynowego) w ramach kompetencji

i zakresu określonego przez organy miasta,
j. funkcjonowania pozaszkolnych placówek oświatowych,
k. amatorskiej działalności kulturalnej,
l. funkcjonowania instytucji kulturalnych i placówek kształcenia artystycznego,
m. sponsorowania wydarzeń kulturalnych,
n. przekształceń strukturalnych i własnościowych miejskich placówek kulturalnych,
o. inwestycji z zakresu działania komisji,
p. mecenatu artystycznego miasta,
q. rozpatrywania wniosków o nadanie honorowego obywatelstwa Miasta Szczecina,
r. nadzoru nad realizacją polityki kulturalnej miasta,
s. ochrony zabytków i dóbr kultury".

2) dotychczasowy ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Komisję ds. Edukacji i Kultury z zakresem działania obejmującym zadania 
dotyczące w szczególności:
a) funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych,
b) zagadnień związanych z edukacją dzieci i młodzieży,
c) bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
d) wspierania rozwoju kadr pedagogicznych,
e) inwestycji oświatowych,



f) przekształceń programowych, strukturalnych i własnościowych placówek 
oświatowych, sportowych i rekreacyjnych,

g) systemu promocji najzdolniejszych uczniów i najlepszych pedagogów,
h) sportu amatorskiego, zawodowego (wyczynowego) w ramach kompetencji

i zakresu określonego przez organy miasta,
i) funkcjonowania pozaszkolnych placówek oświatowych,
j) amatorskiej działalności kulturalnej,
k) funkcjonowania instytucji kulturalnych i placówek kształcenia artystycznego,
l) sponsorowania wydarzeń kulturalnych,
m) przekształceń strukturalnych i własnościowych miejskich placówek kulturalnych,
n) inwestycji z zakresu działania komisji,
o) mecenatu artystycznego miasta,
p) rozpatrywania wniosków o nadanie honorowego obywatelstwa Miasta Szczecina,
q) nadzoru nad realizacją polityki kulturalnej miasta,
r) ochrony zabytków i dóbr kultury".

3) dodaje się ust. 5 a w brzmieniu"
"5 a. Komisję ds. Sportu z zakresem działania obejmującym zadania dotyczące
w szczególności:
a) sportu dzieci i młodzieży, w tym szczególnie pomoc osiedlowym klubom sportowym,
b) sportu amatorskiego, zawodowego (wyczynowego) w ramach kompetencji i zakresu 

określonego przez organy miasta,
c) sportu osób niepełnosprawnych,
d) współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, w tym uczniowskimi klubami 

sportowymi oraz związkami federacji sportowych mających siedzibę na terenie Miasta,
e) monitorowania i kontroli realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne oraz 

stowarzyszenia przepisów prawa miejscowego dotyczących kultury fizycznej,
f) opiniowania wszelkiego rodzaju analiz, raportów itp. dotyczących kultury fizycznej 

realizowanych dla Gminy Miasta Szczecin,
g) przedkładania Prezydentowi Miasta wniosków dotyczących nagradzania i wyróżniania 

trenerów, sportowców i działaczy za wyniki sportowe,
h) monitorowania i kontroli realizacji programu "Modernizacja boisk sportowych",
i) zatwierdzanie priorytetów remontowych i inwestycyjnych w placówkach sportu

i rekreacji,
j) działań promujących sport oraz organizację imprez sportowych z udziałem Miasta,

w tym zatwierdzania "Miejskiego Kalendarza Imprez Sportowych i Rekreacyjnych",
k) inicjowanie ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych jako bardzo 

ważnego elementu promocji Miasta,
l) działań na rzecz poprawy stanu technicznego i bezpieczeństwa miejskich obiektów 

sportowych i rekreacyjnych, a także opracowania programu rozwoju bazy sportowej 
Miasta,

m) przekształceń programowych, strukturalnych i własnościowych miejskich placówek 
sportowych."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra


