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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XVI/    /2019
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 28 października 2019 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 dnia 8 marca 1990 r. z późn. zm. (Dz. U. z 2019 
poz.506 z późn.zm)w związku z § 37 pkt 4 Statutu Gminy Gniezno uchwalonego uchwałą Nr X/66/2019 Rady 
Gminy Gniezno z dnia 19 czerwca 2019r. (Dz. Urz.Woj.Wlkp.z 2019 poz. 6149) uchwala się, co następuje:

§ 1. Spośród grona radnych Rady Gminy Gniezno powołuje się Stałe Komisje Rady Gminy:

1) Komisję Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w liczbie .... członków, w następującym składzie 
osobowym:

a) .............................................................

b) ............................................................

c) ............................................................

d) ............................................................

2) Komisję Oświaty, Kultury,Sportu i Pomocy Społecznej w liczbie..... członków, w następującym składzie 
osobowym:

a) ..............................................................

b) ............................................................

c) .............................................................

d) .............................................................

3) Komisję Gospodarki Rolnej,Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w liczbie .....członków 
w następującym składzie:

a) ............................................................

b) ...........................................................

c) ...........................................................

d) ...........................................................

§ 2. Spośród składu osobowego Komisji  Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na 
Przewodniczącego tej komisji wybiera się radnego/ą  ...............................................................

§ 3. Spośród składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej na 
Przewodniczącego/ą wybiera się radnego/ą ..............................................................................

§ 4. Spośród składu osobowego Komisji Gospodarki Rolnej,Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego na 
Przewodniczącego/ą wybiera się radnego/ą .......................................................

§ 5. Przedmiotem działania Komisji jest następujący:

1) Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego – zajmuje się  budżetem, finansami, gospodarką 
komunalną, planowaniem przestrzennym, turystyką, promocją, współpracą z organizacjami samorządowymi 
oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw w zakresie rozwoju gospodarczego.
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2) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej -zajmuje się: w zakresie oświaty: działalnością 
przedszkoli i szkolnictwa podstawowego, w zakresie kultury  działalnością bibliotek, jak i sztuką na terenie 
gminy,  w zakresie sportu  wypoczynkiem, kulturą fizyczna, wykorzystaniem terenów rekreacyjnych, klubami 
sportowymi, profilaktyką uzależnień i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, jak również opieką społeczną

3) Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego zajmuje się  - rolnictwem, 
leśnictwem, ochroną środowiska, bezpieczeństwem publicznym i przeciwpożarowym (w tym gminne programy 
i strategie dotyczące ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ściekowej, gospodarki łowieckiej). Komisja 
zajmuje się również wiejskimi inwestycjami ekologicznymi infrastryktury technicznej i rolnictwa, 
wodociągami i zaopatrzeniem w wodę, kwestiami związanymi z kanalizacją, usuwaniem i oczyszczaniem 
ścieków komunalnych, utrzymaniem czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypiskami, zielenią 
gminną.

§ 6. Traci moc uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Gniezno z dnia 5 grudnia2018 r.w sprawie powołania, 
ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania Stałych Komisji Rady Gminy Gniezno.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki
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Uzasadnienie

W świetle zapisu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2019r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy powołuje ze swego grona stałe komisje do określonych zadań,
ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy.

Statut Gminy Gniezno uchwalony uchwałą Nr X/66/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 19 czerwca 2019r.
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 poz. 6149) stanowi w  § 37, że Komisjami Stałymi Rady Gminy są m.in.:

- Komisja Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego;

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej;

- Komisja Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

Nowy statut ustanawia więc nowe komisje aniżeli działające na podstawie poprzedniego statutu: Komisja
Gospodarczo – Budżetowa i Komisja Oświaty.

W celu dostosowania Komisji Stałych do zapisu statutu konieczne jest więc podjęcie niniejszej uchwały.
Podkreślić należy, że zgodnie z  § 38 Statutu Gminy Gniezno stanowi, Rada w dokonuje wyboru
Przewodniczącego Komisji.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Nawrocki
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