
Uchwała Nr I/W/5/98
Rady Miasta Szczecina

z dnia 23 listopada 1998 r.

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 terytorialnym (Dz. 
U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz 622; z 1997 r. Nr 
9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 775) oraz § 25 
ust. 1 i § 27 ust. 1 Statutu Miasta Szczecina stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 
XXXVIII/360/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 02 grudnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. 
Szczec. Nr 22, poz. 159 z dnia 16 grudnia 1996 r.) z�ienianej Uchwałą Nr XLVI/569/98 z 
dnia 27 kwietnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 12, poz. 78 z dnia 01 czerwca 1998 r.)

������������	
�
����

������������	
�
����������������	
�
����

������������	
�
����

uchwala, co następuje:
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Powołuje następujące komisje stałe Rady:

�� Komisję ds. Budżetu i Finansów z zakresem działania obejmującym zadania 
dotyczące w szczególności: 

a. ustalania procedury budżetowej, 
b. opiniowania projektu budżetu oraz złożonych do niego wniosków i propozycji 
c. prac nad realizacją budżetu, 
d. nadzoru nad gospodarką finansową miasta, 
�� nadzoru nad projektami wywołującymi wieloletnie skutki finansowe, 

�� Komisję ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej z zakresem działania 
obejmującym zadania dotyczące w szczególności: 

a. nadzoru nad projektami wywołującymi wieloletnie skutki finansowe, 
b. planowania strategicznego rozwoju miasta i strategie inwestycyjne, 
c. opiniowania działań związanych z pozyskiwaniem inwestorów, 
�� współpracy z samorządami gospodarczymi, 
e. nadzoru nad działalnością miasta w związkach i stowarzyszeniach komunalnych, 
f. tworzenia polityki preferencji dla lokalnych podmiotów gospodarczych, 
g. kształtowania polityki morskiej miasta i nadzór nad jej realizacją
�� tworzenia polityki i nadzór nad współpracą z instytucjami zagranicznymi, 
i. wypracowania polityki gospodarczej umożliwiającej rozwój turystyki w mieście 

Szczecinie 
j. kształtowania polityki promocyjnej miasta w tym promocji turystyki 
k. nadzoru nad spółkami gminnymi, 
	� nadzoru nad polityką w zakresie targowisk i lokali użytkowych, 



m. reklam na mieniu komunalnym, 


� Komisję ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z zakresem działania 
obejmującym zadania dotyczące w szczególności: 

a. gospodarki wodno-ściekowej, 
�� utrzymania czystości, 
c. gospodarki odpadami, 
�� polityki energetycznej, zaopatrzenia miasta w energię elektryczną i ciepło, 
e. lokalnego transportu zbiorowego, 
f. inwestycji z zakresu inżynierii miejskiej, 
�� ochrony środowiska, 
h. utrzymania dróg i ulic, 
i. utrzymania zieleni miejskiej, cmentarzy oraz zadrzewienia, 
j. nadzoru nad gospodarką mieniem komunalnym z zakresu inżynierii miejskiej 
� restrukturyzacji jednostek organizacyjnych i przekształceń własnościowych 

�� Komisję ds. Mienia Komunalnego i Przekształceń Własnościowych z zakresem 
działania obejmującym zadania dotyczące w szczególności: 

a. uwłaszczenia mieszkańców na mieniu komunalnym, 
b. formułowania programów przekształceń jednostek organizacyjnych miasta i nadzór 

nad ich realizacją, 
�� restrukturyzacji jednostek organizacyjnych i przekształceń własnościowych w zakresie 

działania Komisji, 

5. Komisję ds. Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Mieszkalnictwa z 
zakresem działania obejmującym zadania dotyczące w szczególności:

�� ładu przestrzennego, 
b. gospodarowania gruntami, 
�� nadzoru i kontroli nad realizacją planów zagospodarowania przestrzennego miasta, 
d. nadzoru budowlanego, 
e. lokalizacji inwestycji strategicznych dla miasta, 
f. renowacji starej zabudowy, 
g. nadzoru nad komunalnymi lokalami mieszkalnymi, 
h. nadzoru nad polityką mieszkaniową miasta Szczecina, 
�� nadzoru nad realizacją komunalnego budownictwa mieszkaniowego 

6. Komisję ds. Edukacji - Sportu i Rekreacji z zakresem działania obejmującym 
zadania dotyczące w szczególności:

a. funkcjonowania szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych 
�� 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, 
�� 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 
�� funkcjonowania pozaszkolnych placówek oświatowych 

7. Komisję Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i ds. Rodziny z zakresem działania 
obejmującym zadania dotyczące w szczególności:

a. promocji rodziny we wszystkich działaniach życia społecznego miasta, 
b. analizy warunków życia szczecińskich rodzin i kreowanie polityki prorodzinnej, 
c. współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi z zakresu pomocy 

rodzinie, 
d. tworzenia form pomocy rodzinom w okresie przezwyciężania trudnych sytuacji 

życiowych (ośrodki pomocy rodzinie), 
�� normalizacji warunków życia osób niepełnosprawnych, 
f. analizy warunków życia osób bezdomnych, 
�� patologii społecznych, 
h. profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia 
i. nadzoru nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych służby zdrowia, 
j. nadzoru nad żłobkami miejskimi 
k. finansów miejskiej służby zdrowia, 
l. przekształceń strukturalnych i własnościowych w jednostkach organizacyjnych służby 

zdrowia, 
m. pomocy społecznej, 
n. inwestycji służby zdrowia i opieki społecznej, 
�� rozwiązywania problemów sieroctwa naturalnego i społecznego, tworzenia 

rodzinnych form opieki zastępczej, 

�� Komisję ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności z zakresem działania 
obejmującym zadania dotyczące w szczególności: 

a. określenia ram prawnych działania rad osiedlowych, 
�� współpracy z radami osiedli, 
c. współpracy z Policją i Strażą Pożarną w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego, 
�� wypracowania zasad funkcjonowania Straży Miejskiej i bieżąca kontrola nad 

funkcjonowaniem tej Straży, 
e. utworzenia i zasad funkcjonowania Centrum Ratownictwa w Szczecinie, 
f. opiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego, 
g. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
h. oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 
�� opiniowania funkcjonowania administracji samorządowej 
j. nazewnictwa ulic i placów 
� opiniowania zgodności z prawem projektów uchwał 



9. Komisję ds. Kultury z zakresem działania obejmującym zadania dotyczące w 
szczególności:

a. amatorskiej działalności kulturalnej, 
b. funkcjonowania instytucji kulturalnych i placówek kształcenia artystycznego 
�� sponsorowania wydarzeń kulturalnych, 
d. przekształceń strukturalnych i własnościowych miejskich placówek kulturalnych, 
�� inwestycji z zakresu działania komisji 
f. mecenatu artystycznego miasta, 
g. rozpatrywania wniosków o nadanie honorowego obywatelstwa Miasta Szczecina, 
�� nadzoru nad realizacją polityki kulturalnej miasta, 
i. ochrony zabytków i dóbr kultury 

���Komisję Rewizyjną w składzie 9-cio osobowym z zakresem działania: 

a. kontrola działalności Zarządu Miasta 
b. kontrola działalności miejskich jednostek organizacyjnych. 
�� kontrole zlecane przez Radę Miasta 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Janusz Chudzyński


