UCHWAŁA NR SOK.0007.28.2019
PRZEWODNICZĄCEGO OBRAD
z dnia 24 stycznia 2019 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, 1432, 2500) i § 13 „Statutu Gminy Jednorożec” stanowiącego załącznik
do uchwały nr SOK.0007.21.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie „Statutu
Gminy Jednorożec” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 165) Rada Gminy Jednorożec uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się następujące komisje stałe Rady Gminy Jednorożec:
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 Rady oraz sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady Gminy
w zakresie kompetencji komisji;
2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez
członków komisji oraz mieszkańców gminy w zakresie kompetencji komisji.
§ 4. 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.

na początku nowej kadencji
Radzie
Przewodniczący
Rady

§ 5. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji.
§ 6. Tryb pracy i organizacja Komisji określona jest w „Rozdziale 5. Komisje Rady” Statutu Gminy
Jednorożec, stanowiącego załącznik do uchwały nr SOK.0007.21.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie „Statutu Gminy Jednorożec” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 165).
§ 7. Traci moc 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.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Jednorożec.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Cezary Wójcik
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Załącznik
do uchwały Nr SOK.0007.28.2019
Rady Gminy Jednorożec
z dnia 24 stycznia 2019 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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