UCHWAŁA NR SOK.0007.5.2018
RADY GMINY JEDNOROŻEC
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie powołania i trybu pracy komisji stałych Rady Gminy Jednorożec
Na
podstawie
art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie
gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i § 13 „Statutu Gminy Jednorożec” stanowiącego załącznik do
uchwały nr XLV/238/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia
30 października 2018 r. w sprawie „Statutu
Gminy Jednorożec” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 10456) Rada Gminy Jednorożec uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Komisje są organami pomocniczymi Rady Gminy Jednorożec (zwanej dalej Radą).
2. Powołuje się następujące komisje stałe:
1) Rolnictwa , Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,
2) Oświaty, Rodziny, Kultury i Spraw Społecznych.
§ 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.
4. Spory między komisjami rozstrzyga Rada na wniosek Przewodniczącego Rady.
§ 3. Do zadań komisji stałych należy w szczególności:
1) opiniowanie projektów uchwał w zakresie przedmiotowym działania komisji;
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
3) opiniowanie
i rozpatrywanie
spraw
z inicjatywy
przez Przewodniczącego Rady, Wójta oraz inne podmioty;

własnej,

przekazywanych

4) opiniowanie działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych;
5) współdziałanie z innymi komisjami Rady.
§ 4. W celu realizacji wspólnych zadań i kompetencji komisje:
1) odbywają wspólne posiedzenia;
2) udostępniają posiadane opracowania i analizy;
3) powołują zespoły do rozwiązywania określonych problemów.
§ 5. 1. W skład komisji wchodzi co najmniej 5 radnych, nie więcej jednak niż 7, wybieranych
i odwoływanych przez Radę. W uzasadnionych przypadkach Rada może powiększyć skład komisji.
2. Projekt uchwały, ustalającej skład osobowy komisji
lub
komisji
tworzonej
w trakcie
kadencji,
przedkłada
na podstawie pisemnych wniosków radnych.
§ 6. 1. Pierwsze
posiedzenie
komisji
zwołuje
lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący Rady.
2. Podczas
pierwszego
oraz jego zastępcy.

posiedzenia

komisja

na początku nowej kadencji
Radzie
Przewodniczący
Rady

i prowadzi
dokonuje

Przewodniczący
wyboru

Rady

przewodniczącego

3. Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego, a także jego odwołania zatwierdza Rada.
4. Przewodniczący określa zakres zadań zastępcy przewodniczącego.
§ 7. 1. Do zadań przewodniczącego komisji należy:
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1) organizowanie pracy komisji;
2) ustalanie porządku obrad oraz przewodniczenie posiedzeniom komisji;
3) reprezentowanie komisji.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego, zadania przewodniczącego
pełni inny upoważniony przez przewodniczącego członek komisji.
§ 8. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji.
§ 9. 1. Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia komisji zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek co
najmniej
1/3
składu
komisji
lub
Przewodniczącego
Rady
w terminie
14 dni
od dnia złożenia wniosku.
3. Do
zawiadomienia
o zwołaniu
posiedzenia
komisji
dołącza
się
porządek
W przypadku zwołania posiedzenia na wniosek przedmiot posiedzenia określa wnioskodawca.

obrad.

4. O
terminie
posiedzenia
członkowie
komisji
zawiadamiani
są
z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji
lub
Przewodniczący
Rady
może
zwołać
posiedzenie
komisji
bez
zachowania
terminu,
o którym mowa w ust. 4 (tryb pilny). Na posiedzeniu komisji zwołanym w trybie pilnym
nie może być procedowany wniosek o odwołanie przewodniczącego komisji.
5. Komisja
może
zmienić
porządek
posiedzenia
bezwzględną
większością
głosów
w obecności co najmniej połowy składu komisji. Do zmiany porządku obrad posiedzenia komisji zwołanego na
wniosek potrzebna jest zgoda wnioskodawcy.
§ 10. 1. Posiedzenia komisji są prowadzone odpowiednio według zasad i procedury obowiązującej na
sesjach Rady.
2. Rozstrzygnięcia komisji podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym
w obecności co najmniej połowy składu komisji.
§ 11. 1. Posiedzenia komisji są protokołowane.
2. Protokół przyjmuje się na następnym posiedzeniu komisji po uwzględnieniu ewentualnych uwag, chyba
że
zaistnieją
okoliczności
uniemożliwiające
jego
sporządzenie
w tym terminie.
3. Jeśli nie wniesiono do niego zastrzeżeń, protokół uważa się za przyjęty.
4. Protokół podpisuje przewodniczący komisji i protokolant.
§ 12. 1. Komisje przedkładają Radzie, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, najpóźniej do
15 października plan pracy na następny rok.
2. Komisje przedkładają Radzie za pośrednictwem Przewodniczącego Rady najpóźniej do 31 marca
każdego roku sprawozdanie z działalności za rok poprzedni.
§ 13. Komisja może wnioskować o zaplanowanie wydatków na realizację swoich zadań, w szczególności
celem zasięgania opinii i dokonywania ekspertyz.
§ 14. Uchwała ma odpowiednie zastosowanie do komisji doraźnej. W uchwale o powołaniu komisji
doraźnej określa się zakres właściwości przedmiotowej, sposób działania oraz czas, na jaki komisja zostaje
powołana.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Jednorożec.
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§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Cezary Wójcik
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Załącznik
do uchwały Nr SOK.0007.7.2018

Rady Gminy Jednorożec
z dnia 28 listopada 2018 r.

Przedmiotowy zakres działania komisji Rady Gminy
Do zakresu działania Komisji należą w szczególności:

1)

Oświaty, Rodziny, Kultury i Spraw

Społecznych - sprawy polityki oświatowej,

kształcenia i inne zagadnienia związane z edukacją oraz rozwojem dzieci i młodzieży,
w tym w szczególności zagospodarowania czasu wolnego, przeciwdziałania zjawiskom
patologicznym, współpracy z organizacjami i instytucjami zajmującymi się edukacją i
młodzieżą, instytucji kultury finansowanej z budżetu Gminy, sprawy dziedzictwa
kulturowego i historycznego, w tym ochrona zabytków, wspieranie społecznej
aktywności kulturalnej w tym edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, współpraca ze
środowiskami kultury, nauki i środowiskiem akademickim, promocja kultury i nauki;
sprawy

kształtowania polityki pro rodzinnej, wspierania rodzin zwłaszcza w ich

funkcjach wychowawczych, opiekuńczych i zdrowotnych. Sprawy profilaktyki
zdrowotnej, promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom oraz funkcjonowania
placówek opieki zdrowia, sprawy pomocy społecznej, zapewniania realizacji świadczeń
socjalnych, sprawy bezrobocia oraz tworzenia zasad współpracy z organizacjami
pozarządowymi;
2)

Rolnictwa, Gospodarki

Wodnej

i

Ochrony

Środowiska -

sprawy rolnictwa,

gospodarki wodnej, sprawy dotyczące realizacji gospodarki wodno-ściekowej, realizacji
polityki ochrony środowiska Gminy, opiniowanie wniosków o dofinansowanie zadań ze
środków funduszu proekologicznego oraz gminnego funduszu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej;
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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 Jednorożec w treści § 13 stanowi, iż Rada w drodze uchwały
powołuje stałe i doraźne komisje problemowe, a także ustala liczbę członków komisji
i ich skład osobowy. Jednocześnie Rada, powołując komisję określa przedmiotowy zakres jej
działania oraz skład osobowy.
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