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z dnia  30 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR II/__ /2018
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania, ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania
Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. z późn. zm. (Dz. U. z 2018 
poz. 994 z późn.zm) w związku z § 12 pkt 4 i § 13 Statutu Gminy Gniezno uchwalonego uchwałą Nr 
XXXII/239/2012 Rady Gminy Gniezno z dnia 28 grudnia 2012r. (Dz. Urz. Woj. Wlkop. z 2013 poz. 822) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Spośród grona radnych Rady Gminy Gniezno powołuje się Stałe Komisje Rady Gminy: 

1) Komisję Budżetowo - Gospodarczą w liczbie  5-ciu członków, w następującym składzie osobowym:

a) ............................................................

b) ............................................................

c) ............................................................

d) ............................................................

e) ............................................................

2) Komisję Oświaty w liczbie trzech członków, w następującym składzie osobowym:

a) ............................................................

b) ...........................................................

c) ...........................................................

§ 2. Spośród składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospodarczej na Przewodniczącego tej komisji wybiera 
się radnego Pana/ą .......................................................

§ 3. Spośród składu osobowego Komisji Oświaty na Przewodniczącego tej komisji wybiera się radnego   
Pana/ą ..................................................................

§ 4. Przedmiotem działania Stałych Komisji Rady Gminy jest:

1) Komisja Gospodarczo - Budżetowa zajmuje się sprawami związanymi z rozwojem i unowocześnianiem 
rolnictwa, zwłaszcza w zakresie prawidłowej gospodarki ziemią oraz ochroną gruntów rolnych i leśnych, 
rekultywacją i użyźnianiem gleb, zadrzewieniami oraz ochroną zwierząt, eksploatacją urządzeń 
melioracyjnych, zaopatrzeniem wsi w wodę, ochroną środowiska, usługami świadczonymi na rzecz rolnictwa 
oraz budownictwa wiejskiego, mieszkaniowego, gospodarczego i usługowego, eksploatacją i utrzymaniem 
budynków, drobnej wytwórczości, handlu i gastronomii, ochroną mienia społecznego, ochroną 
przeciwpożarową, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, a także opiniowaniem projektów uchwał 
dotyczących opłat i podatków lokalnych, projektu budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy;

2) Komisja Oświaty zajmuję się sprawami związanymi z działalnością placówek oświatowo-wychowawczych, 
zdrowia i warunków sanitarnych, upowszechnianiem oświaty, czytelnictwa i bibliotek, kulturą fizyczną, 
sportem i turystyką, ochroną zabytków i pomników przyrody oraz opiniowaniem projektu budżetu.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki
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UZASADNIENIE

W świetle zapisu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.

994 z późn. zm.) Rada Gminy powołuje ze swego grona stałe komisje do określonych zadań, ustalając ich

przedmiot działania oraz skład osobowy. Zgodnie z treścią zapisu § 13 pkt 2 i 3 Statutu Gminy Gniezno

Komisjami Stałymi Rady Gminy są: Komisja Budżetowo - Gospodarcza oraz Komisja Oświaty.

Ponadto § 58 Statutu Gminy Gniezno stanowi, iż liczbę członków poszczególnych komisji określa Rada w

uchwale o ich powołaniu jak również wybiera przewodniczących komisji.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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