
UCHWAŁA NR I/5/18 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY 

z dnia 22 listopada 2018 r. 

 

w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji planowania, budżetu 

i finansów Rady Miejskiej Chełmży. 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz § 21 ust. 1 Statutu Miasta Chełmży 

stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIV/195/2000 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 

września 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chełmży (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 

2003 r. Nr 52, poz. 891 oraz z 2005 r. Nr 139, poz. 2479), uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Ustala się następujący skład osobowy komisji planowania, budżetu i finansów: 

1) Bocian Dawid 

2) Kalinowski Janusz 

3) Kuczka Franciszek 

4) Wiśniewski Wiesław 

5) Wojtalik Grzegorz 

 

§ 2. Na przewodniczącego komisji wybrano radnego Pana Franciszka Kuczkę. 

 

§ 3. Przedmiotem działania komisji w szczególności są sprawy: 

1) polityki finansowej; 

2) procedury tworzenia budżetu miasta i jego realizacji; 

3) polityki podatkowej; 

4) sytuacji finansowej jednostek organizacyjnych gminy. 

 

§ 4. Traci moc uchwała nr I/4/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 listopada 2014 r.  

w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji planowania, budżetu  

i finansów Rady Miejskiej Chełmży. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Przewodniczący 

          Rady Miejskiej 

 

 

                 Janusz Kalinowski 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr I/5/18 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 listopada 2018 r. 

w sprawie ustalenia składu osobowego i zakresu działania komisji planowania, 

budżetu i finansów Rady Miejskiej Chełmży 

_________________________________________________________________ 

 

 

Zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) rada gminy może powoływać ze swego grona stałe i doraźne 

komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. 

Statut Miasta stanowi, iż rada powołuje komisję rewizyjną oraz inne komisje stałe 

określając w odrębnej uchwale ich liczbę, skład osobowy, nazwę oraz zakres działania. 

Przedmiotowa uchwała określa skład osobowy komisji oraz sprawy będące 

przedmiotem działania komisji. 

 


