
UCHWAŁA NR I/4/2018
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Gminy Czernica, ustalenia przedmiotu ich działania oraz stanu 
ilościowego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 i 6 Statutu Gminy Czernica uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Komisje są organami pomocniczymi Rady Gminy Czernica (zwanej dalej Radą).

2. Powołuje się następujące komisje stałe:

1) Komisja Rewizyjna;

2) Komisja Zagospodarowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Komisja Oświaty i Spraw 
Społecznych;

3) Komisji Budżetu i Finansów;

4) Komisji skarg, wniosków i petycji;

5) Komisji Kapituły.

§ 2. 1. Do zakresu działania komisji należą sprawy zgodnie z ich przedmiotową właściwością.

2. Podstawowy zakres przedmiotowy działania komisji określa załącznik do niniejszej uchwały.

3. Rada lub Przewodniczący Rady może zobowiązać komisję do prowadzenia spraw innych aniżeli określone 
w ust. 2.

§ 3. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 radnych, nie więcej jednak niż 5, wybieranych i odwoływanych 
przez Radę. W uzasadnionych przypadkach Rada może powiększyć skład komisji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czernica

Leszek Kusiak
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Załącznik do uchwały Nr I/4/2018

Rady Gminy Czernica

z dnia 19 listopada 2018 r.

Przedmiotowy zakres działania komisji stałych Rady Gminy Czernica

Do zakresu działania Komisji należą w szczególności:

1) Komisja Rewizyjna

zadania przewidziane w ustawie o samorządzie gminnym oraz Statucie Gminy Czernica;

2) Komisja Zagospodarowania Przestrzennego Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

opiniowanie, ocena i przygotowanie programów działania w zakresie: utrzymania gminnych dróg, 
mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, ładu przestrzennego i gospodarki terenami, 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, 
lokalnego transportu zbiorowego, komunalnego budownictwa mieszkaniowego, cmentarzy komunalnych, 
ochrony przeciwpożarowej, ochrony terenów rolnych, ochrony środowiska, utrzymania wodociągów 
i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, oczyszczania urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów 
komunalnych, zieleni komunalnej i zadrzewień, zgłaszanie wniosków o przyznanie tytułu „Honorowego 
Obywatela Gminy Czernica” oraz do Nagrody Gminy Czernica.

3) Komisja Oświaty i Spraw Społecznych:

opiniowanie, ocena i przygotowanie programów działania w zakresie szkół podstawowych, przedszkoli 
i bibliotek, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury fizycznej i sportu oraz bezpieczeństwa 
publicznego, zgłaszanie wniosków o przyznanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Czernica” oraz do 
Nagrody Gminy Czernica.

4) Komisji Budżetu i Finansów:

ocenę i przygotowanie programów działania w zakresie budżetu gminy, programów gospodarczych, 
podatków i opłat, majątku gmin, zgłaszanie wniosków o przyznanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy 
Czernica” oraz do Nagrody Gminy Czernica.

5) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

zadania przewidziane w ustawie o samorządzie gminnym oraz Statucie Gminy Czernica, zgłaszanie 
wniosków o przyznanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Czernica” oraz do Nagrody Gminy 
Czernica.

6) Komisji Kapituły:

opiniowanie i przedstawianie Radzie kandydatur do tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Czernica” 
oraz do Nagrody Gminy Czernica.
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Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy ze
swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania
oraz skład osobowy.

Również Statut Gminy Czernica w treści § 14 ust. 6 stanowi, iż Rada w drodze uchwały powołuje stałe
komisje, a także ustala liczbę członków komisji.
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