
                                                 

UCHWAŁA NR  8/2018 

RADY GMINY PRZEMĘT 

 

z dnia 3 grudnia 2018 r. 

 

 

w sprawie wyboru składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt oraz 

przedmiot ich działania. 

 

        Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz § 14 ust. 1 uchwały nr LVII/377/18  

Rady Gminy Przemęt z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Przemęt (Dz. Urz. 

Wojew. Wlkp. z 2018 r. poz. 7337) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Do zadań Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu należą sprawy pozostające  

w zakresie działania Rady Gminy dotyczące: 

 

1) opiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy; 

2) dokonywania oceny przebiegu inwestycji gminnych; 

3) opiniowania projektów uchwał Rady w sprawach: 

a) z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego; 

b) zmiany budżetu Gminy, 

c) podatków i opłat lokalnych; 

d) pożyczek, kredytów i dotacji; 

e) gospodarki nieruchomościami; 

f) majątkowych Gminy; 

g) planów, programów i strategii gminnych 

 

2. Ustala się skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: 
 

1) Jerzy Dominiak 

2) Justyna Klecha 

3) Piotr Kokornaczyk 

4) Monika Maćkowiak 

5) Stefan Napierała 

6) Jan Rademacher 

7) Szymon Wojciechowski 

 

 

 

 



§ 2. 

1. Do zadań Komisji Rolnictwa, Monitorowania Środowiska i Porządku Publicznego  

należą sprawy pozostające w zakresie działania Rady Gminy dotyczące: 

 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska  

i przyrody oraz gospodarki wodnej, 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 

wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię 

elektryczną i cieplną oraz gaz, 

4) lokalnego transportu zbiorowego, 

5) zieleni gminnej i zadrzewień, 

6) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania 

gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 

7) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz 

przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych  

i regionalnych, 

8) nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg 

wewnętrznych, a także wznoszenia pomników.  

 

2. Ustala się skład osobowy Komisji Rolnictwa, Monitorowania Środowiska  

i Porządku Publicznego: 

 

1. Hanna Dobijata 

2. Gracjan Kicinski 

3. Tomasz Maciejewski 

4. Stefan Napierała 

5. Jan Rademacher 

6. Ireneusz Wolniczak 

 

 

 

§ 3. 

 
1. Do zadań Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych należą sprawy 

pozostające w zakresie działania Rady Gminy dotyczące: 

 

1) ochrony zdrowia, 

2) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

3) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

4) edukacji publicznej, 

5) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, 

6) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

7) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 

8) polityki prorodzinnej,  

9) działalności na rzecz organizacji pozarządowych. 

 



 

2. Ustala się skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych: 

 

1. Hanna Dobijata 

2. Bernadeta Golińska 

3. Justyna Klecha 

4. Joanna Koziołek 

5. Elżbieta Wita 

6. Łukasz Wojciechowski 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy 

                              Elżbieta Wita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


