
                                                               
                                                                 Uchwała Nr II/5/14
                                                            Rady Gminy Solec-Zdrój
                                                            z dnia  8  grudnia 2014 roku

 
w sprawie  powołania stałych  komisji Rady Gminy Solec-Zdrój.

   Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: poz. 645; poz. 1318; 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz
art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 
obszarach  ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 651 
zm. poz. 742)  
Rada Gminy  Solec-Zdrój uchwala co następuje:

1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Gminy w składzie:

Fortuna Paweł - przewodniczący
Koźbiał Paweł – z-ca przewodniczącego
Kasperkowicz Marek

2. Regulamin Komisji Rewizyjnej określa załącznik Nr 5 do Statutu  Gminy Solec-Zdrój.

                                                                               § 2

Powołuje się 4 stałe komisje  Rady Gminy w składach:

1. Komisja d/s  Finansów i Rozwoju:

Kołkowski Antoni - przewodniczący
Nurek Marcin        - z-ca przewodniczącego   
Koźbiał Paweł
Żubrowski Jan

2. Komisja d/s Zdrowia , Oświaty i Kultury:

Sowula Teresa            - przewodniczący
Kasperkowicz Marek – z-ca przewodniczącego
Fortuna Paweł
Osak Henryk

3. Komisja d/s Rolnictwa i Restrukturyzacji Wsi:

Grabda Włodzimierz - przewodniczący
Zeliasz Czesław         - z-ca przewodniczącego
Żelazny Stanisław
Kołkowski Antoni
Sowula Teresa



4.   Komisja Uzdrowiskowa:

      Nurek Marcin  - przewodniczący
      Łukasiewicz Jerzy – z-ca przewodniczącego
      Osak Henryk
      Babiarz Adrian
      Żubrowski Jan

                                                                 § 3.

Ustala się zakres działania poszczególnych komisji wymienionych w § 2:

1. Komisja d/s Finansów i Rozwoju w szczególności:

a) opiniowanie budżetu Gminy,
b) opiniowanie   gminnych programów rozwoju,
c) stanowienie o kierunkach działań inwestycyjnych Gminy.

2. Komisja d/s Zdrowia , Oświaty i Kultury w szczególności:

            a)  opiniowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
            b)  opiniowanie programów przeciwdziałania patologiom na terenie Gminy,
            c)   stanowienie o kierunkach rozwoju kultury i oświaty w Gminie.
   

3. Komisja d/s Rolnictwa i Restrukturyzacji Wsi w szczególności:

            a)  wspieranie działań na rzecz  restrukturyzacji wsi,
            b)  prowadzenie  działań na rzecz propagowania alternatywnych w stosunku do produkcji 
                  rolnej kierunków rozwoju  wsi,
            c)  propagowanie programów pomocowych dla wsi.

4. Komisja Uzdrowiskowa w szczególności:

           a) opiniowanie aktów prawa miejscowego  dotyczących problematyki uzdrowiskowej,
           b) opiniowanie gminnych projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji na obszarze 
                stref uzdrowiskowych,

c) realizacja zadań przypisanych komisji na mocy art.47 ust.2 ustawy o lecznictwie
               uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
               uzdrowiskowych.

                                                                         § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                           
                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                            Paweł Patrzałek


