
UCHWAŁA NR II/6/2010
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 3 grudnia 2010 r.

w sprawie: powołania, ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania Stałych Komisji Rady Gminy 
Gniezno 

Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym z dznia 8 marca 1990 r. z późn. zm. ( Dz. U. nr 142 
poz. 1591 z 2002 r., nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806 z 2003 r., 
nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568 z 2004 r., nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759 z 2005 r., Dz. U. 
nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Dz. U. nr 17 poz. 128 ) w związku z § 15 i § 68 Statutu Gminy 
Gniezno uchwalonego uchwałą nr 15/III/02 Rady Gminy Gniezno z dnia 11.12.2002 r. ( Dz. Urz. Woj. Wielkop. 
z 2003 nr 2 poz 31 )uchwala się, co następuje: 

§ 1. Spośród grona radnych rady Gminy Gniezno powołać Stałe Komisje Rady Gminy w następującym 
składzie osobowym: 

1) Komisję Budżetowo - Gospodarczą 

a) Łukasz Ciesielski 

b) Lidia Pietrzak 

c) Bolesław Dziel 

d) Piotr Sobański 

e) Mirosław Adamski 

2) Komisję Oświaty 

a) Marian Kaźmierczak 

b) Mariusz Nawrocki 

c) Zygmunt Lewandowski 

§ 2. Stwierdza się, że stosownie do zapisu § 68 Statutu Gminy Gniezno Przewodniczących Komisji i ich 
zastępców wybierają ich członkowie na swoich posiedzeniach. 

§ 3. Przedmiotem działania Stałych Komisji Rady Gminy jest: 

1) Komisja Gospodarczo - Budżetowa zajmuje się sprawami rozwoju i unowocześnienia rolnictwa, zwłaszcza 
w zakresie prawidłowej gospodarki ziemią oraz ochrony gruntów rolnych, leśnych, rekultywacji i użyźniania gleb, 
zadrzewień oraz ochrony zwierząt, eksploatacji urządzeń melioracyjnych, zaopatrzenia wsi w wodę, ochrony 
srodowiska, usług świadczonych na rzecz rolnictwa oraz budownictwa wiejskiego, mieszkaniowego, 
gospodarczego i usługowego, eksploatacji i utrzymania budynków, drobnej wytwórczości, handlu i gastronomii, 
ochrony mienia społecznego, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także 
opiniowaniem projektów uchwał dotyczących opłat i podatków lokalnych, a także opiniowaniem projektu budżetu 
gminy oraz projektów uchwał w sprawach wprowadzenia zmian w budżecie gminy; 

2) Komisja Oświaty zajmuję się sprawami działalności placówek oświatowo - wychowawczych, zdrowia 
i warunków sanitarnych, upowszechniania oświaty, czytelnictwa i bibliotek, kultury fizycznej, sportu i turystyki, 
ochrony zabytków i pomników przyrody, opiniowania projektu budżetu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie

W świetle zapisu art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz 
1591 z późn. zm. ) Rada Gminy powołuje ze swego grona stałe komisje do określonych zadań, ustalając ich 
przedmiot działania oraz skład osobowy. Zgodnie z treścią zapisu § 15 pkt 1-3 Statutu Gminy Gniezno Komisjami 
Stałymi Rady Gminy są: Komisja Budżetowo - Gospodarcza oraz Komisja Oświaty. 
Stosownie do zapisu art. 21 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada powołuje, ustala skład osobowy 
i przedmiot działania Stałych Komisji Rady. W świetle zapisu § 68 Statutu Gminy Gniezno pracami kieruje 
Przewodniczący lub jego zastępca, którzy są wybierani przez członków danej komisji. 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


