Uchwała Nr IIII4/14
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 8 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Kwidzyn, ustalenia ich składu osobowego
oraz przedmiotu ich działania
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 ze zmianami l),
uchwala się, co następuje:
§1. Powołuje się stałe komisje Rady Gminy Kwidzyn:
1)
2)
3)
4)

komisję
komisję
komisję
komisję

rewizyjną,
do spraw rozwoju gminy, budżetu i rolnictwa,
spraw społecznych,
oświaty, kultury i sportu.

§2. Ustala się następujący skład osobowy komisji rewizyjnej:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Katarzyna Rublewska - przewodnicząca komisji,
Ryszard Świerczyński - zastępca przewodniczącej,
Leszek Kędziora - członek,
Stanisław Wudarczyk - członek,
Karol Rupar - członek,
Łukasz Kogut - członek.

§3. Ustala się następujący skład osobowy komisji do spraw rozwoju gminy, budżetu i rolnictwa:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Leszek Kędziora- przewodniczący komisji,
Dariusz Wierzba - zastępca przewodniczącego,
Wiesław N amiak - członek,
Franciszek Sokołowski - członek,
Henryk Ordon - członek,
Łukasz Kogut - członek,
JózefWdowiak - członek,
Jerzy Tumiłowicz - członek,
Ryszard Świerczyński - członek.

§4. Ustala się następujący skład osobowy komisji spraw społecznych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Wiesław Namiak - przewodniczący komisji,
Piotr Spaczyński - zastępca przewodniczącego,
Bogdan Muchowski - członek,
Józef W dowiak - członek,
Lidia Banaś - członek,
Jerzy Tumiłowicz - członek,

1 Zmiany tekstu jednolitego
i 1072.

wymienionej

ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2013r. poz. 645, 1318, z 2014r. poz. 379

7) Stanisław Wudarczyk - członek.
§5. Ustala się następujący skład osobowy komisji oświaty, kultury i sportu:
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Lidia Banaś - przewodnicząca komisji,
Bogdan Muchowski - zastępca przewodniczącej,
Dariusz Wierzba - członek,
Piotr Spaczyński - członek,
Katarzyna Rublewska - członek,
Franciszek Sokołowski - członek,
Karol Rupar - członek.

§6. Do przedmiotu działania komisji rewizyjnej należy w szczególności:
l)
2)
3)
4)

kontrola działalności Wójta,
kontrola działalności gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych,
opiniowanie wykonania budżetu,
występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium wójtowi,
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy w zakresie kontroli.

§7. Do przedmiotu

działania

komisji

do spraw rozwoju

gminy, budżetu

i rolnictwa

należy

w szczególności:
l) gospodarka finansowa gminy,
2) monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy
innych
programów gospodarczych gminy,
3) zagospodarowanie przestrzenne gminy,
4) ochrona środowiska, gospodarka odpadami, gospodarka wodno - ściekowa, gospodarka
niskoemisyjna,
5) gospodarka komunalna, a w szczególności realizacja inwestycji infrastrukturalnych,
6) gospodarka mieniem komunalnym,
7) rolnictwo,
8) promocja gminy,
9) współpraca regionalna i międzynarodowa.
§8. Do przedmiotu działania komisji spraw społecznych należy w szczególności:
l)
2)
3)
4)
5)

ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
bezpieczeństwo i porządek publiczny,
gospodarka mieszkaniowa,
sprawy zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
przeciwdziałaniu zjawiskom patologicznym w życiu społecznym.

§9. Do przedmiotu działania komisji oświaty, kultury i sportu należy w szczególności:
l)
2)
3)
4)
5)

sprawy dotyczące szkolnictwa i wychowania przedszkolnego,
działalność kulturalna i promowanie walorów kulturowych gminy,
działalność biblioteczna,
działania na rzecz rozwoju turystyki,
działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu.

§10. Traci moc uchwała Nr I/4/07 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie powołania
stałych komisji Rady Gminy Kwidzyn, ustalenia ich składu osobowego oraz przedmiotu ich działania.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.
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