
Uchwała Nr II/11/94 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 22 lipca 1994 r. 

w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym  

/Dz. U. Nr 16 poz. 95 z 1990 r. z późniejszymi zmianami/ oraz § 12 ust. 2 i § 16 Statutu 

Miasta / Uchwała Nr XV/134/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 1991 r./ 

Rada Miejska w Szczecinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Powołuje Komisję ds. Budżetu i Finansów z zakresem działania: 

ustalanie procedury budżetowej, 

prace nad realizacją budżetu, 

 nadzór nad gospodarką finansową miasta,  

 nadzór nad projektami wywołującymi wieloletnie skutki finansowe,  

 planowanie strategicznego rozwoju gospodarczego miasta,  

 ocena inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu miasta ze szczególnym 

uwzględnieniem gospodarki morskiej. 

§ 2. 

Powołuje Komisję ds. Rozwoju i Promocji Miasta z zakresem działania: 

 nadzór nad współpracą z sąsiednimi gminami,  

 nadzór nad współpracą ze stowarzyszeniami gmin oraz związkami komunalnymi,  

 nadzór nad współpracą z instytucjami zagranicznymi,  

 kształtowanie polityki w wyżej wymienionym zakresie,  

 planowanie strategicznego rozwoju gospodarczego miasta,  

 ocena inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu miasta ze szczególnym 

uwzględnieniem gospodarki morskiej,  

 promocja miasta. 

§ 3. 

Powołuje Komisję ds. Gospodarowania Mieniem Komunalnym z zakresem działania:  

 nadzór nad projektami wywołującymi wieloletnie skutki finansowe,  

 spółki gminne,  



 nadzór nad funkcjonowaniem targowisk i lokali użytkowych,  

 reklamy na mieniu komunalnym,  

 nadzór nad komunalnymi lokalami mieszkalnymi. 

§ 4. 

Powołuje Komisję ds. Infrastruktury, Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska z zakresem 

działania: 

 usługi miejskie nie zastrzeżone dla innych komisji, a w szczególności: gospodarka 

wodno-ściekowa,  

 utrzymanie czystości,  

 zaopatrzenie miasta w energię elektryczną i ciepło,  

 lokalny transport zbiorowy.  

 inwestycje z zakresu inżynierii miejskiej,  

 ochrona środowiska,  

 utrzymanie dróg i ulic,  

 utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy, zadrzewienia. 

§ 5. 

Powołuje Komisje ds. Przekształceń Zakładów Budżetowych z zakresem działania:  

 przekształcenia strukturalne,  

 przekształcenia własnościowe. 

§ 6. 

Powołuje Komisję ds. Budownictwa i Planowania Przestrzennego z zakresem działania 

obejmującym zadania dotyczące: 

 ładu przestrzennego,  

 gospodarowania gruntami,  

 nadzoru i kontroli nad realizacją planów zagospodarowania przestrzennego miasta,  

 nadzoru budowlanego,  

 lokalizacji strategicznych dla miasta inwestycji,  

 renowacji starej zabudowy. 

§ 7. 

Powołuje Komisję ds. Edukacji z zakresem działania: 

 funkcjonowania szkół i przedszkoli,  

 zagadnienia związane z edukacją dzieci i młodzieży,  

 biblioteki szkolne i pedagogiczne,  

 sport dzieci i młodzieży,  

 inne placów szkolno-wychowawcze,  

 inwestycje oświatowe,  

 przekształcenia strukturalne i własnościowe. 



§ 8. 

Powołuje Komisję ds. Kultury z zakresem działania: 

 amatorska działalność kulturalna,  

 funkcjonowanie instytucji kulturalnych i oświatowych,  

 sponsorowanie wydarzeń kulturalnych,  

 przekształcenia strukturalne i własnościowe,  

 inwestycje,  

 mecenat artystyczny miasta. 

§ 9. 

Powołuje Komisję ds. Sportu, Rekreacji i Turystyki z zakresem działania: 

 promocja turystyki,  

 port amatorski,  

 sponsorowanie wydarzeń sportowych promujących miasta,  

 przekształcenia strukturalne i własnościowe,  

 inwestycje. 

§ 10. 

Powołuje Komisję ds. Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej z zakresem działania: 

 nadzór nad działalnością placówek służby zdrowia przejętych przez miasto,  

 finanse miejskiej służby zdrowia,  

 przekształcenia strukturalne i własnościowe w placówkach służby zdrowia,  

 warunki życia ludzi niepełnosprawnych, bezdomnych,  

 patologie społeczne,  

 pomoc społeczne,  

 inwestycje. 

§ 11. 

Powołuje Komisję ds. Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego z zakresem działania:  

 określenie ram prawnych działania rad osiedlowych,  

 współpraca z radami osiedli,  

 prace nad Statutem Miasta i Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego,  

 nazewnictwo ulic i placów,  

 dbałość o odpowiednią formę projektów uchwał /zgodność z obowiązującym 

prawem/,  

 współpraca ze Strażą Miejską, Policją i Strażą Pożarną w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego,  

 rozpatrywanie wniosków o nadanie honorowego obywatelstwa Miasta Szczecina,  

 współpraca z Centrum Ratownictwa w Szczecinie. 

 



§ 12. 

Powołuje Komisję Rewizyjną w składzie 8-mio osobowym z zakresem działania: 

 kontrola działalności Zarządu Miasta,  

 kontrola działalności podporządkowanych Zarządowi jednostek. 

§ 13. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Zalewski 

 


