Uchwała Nr II/5/2018
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 27 listopada 2018 roku
w sprawie powołania składu osobowego komisji stałych Rady Gminy Solec-Zdrój
Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2, art. 18b ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), §24, §28 i
§29 Statutu Gminy Solec-Zdrój przyjętego uchwałą Nr III/8/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój
(Dz.Urz. Woj. Świętokrz. z 2011 r. Nr 29, poz. 409 z późn. zm.) oraz art. 47 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1056)
Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:
§1.
1. Powołuje się stałą Komisję Rewizyjną Rady Gminy w składzie:
Fortuna Paweł – przewodniczący
Koźbiał Paweł - z-ca przewodniczącego
Kasperkowicz Marek – członek
2. Regulamin Komisji Rewizyjnej określa załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Solec-Zdrój.
§ 2.
1. Powołuje się stałą Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w składzie:
Koźbiał Paweł – przewodniczący
Domańska Renata - z-ca przewodniczącego
Grabowski Eryk – członek
Żelazny Stanisław - członek
2. Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa Statut Gminy Solec-Zdrój.

§3.
1. Powołuje się stałą Komisję Uzdrowiskową Rady Gminy Solec-Zdrój w składzie:
Nurek Marcin - przewodniczący
Mastaliński Marian - z-ca przewodniczącego
Grabda Włodzimierz - członek
Grabowski Eryk - członek
Powroźnik Jan - członek
2. Do zakresu działania Komisji Uzdrowiskowej należy 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.
1. Powołuje się stałą Komisję d/s Finansów i Rozwoju Rady Gminy Solec-Zdrój w składzie:
Mastaliński Marian - przewodniczący
Grabowski Eryk - z-ca przewodniczącego
Madej Łukasz - członek
Nurek Marcin - członek
Koźbiał Paweł - członek
2. Do zakresu działania Komisji d/s Finansów i Rozwoju należy w szczególności:
a) opiniowanie budżetu Gminy,
b) opiniowanie gminnych programów rozwoju,
c) stanowienie o kierunkach działań inwestycyjnych Gminy.
§5.
1. Powołuje się stałą Komisję d/s Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Gminy Solec-Zdrój w
składzie:
Sowula Teresa - przewodniczący
Kasperkowicz Marek- z-ca przewodniczącego
Fortuna Paweł - członek
Grabowski Eryk - członek
Lasak Grzegorz - członek
2. Do zakresu działania Komisji ds. Zdrowia, Oświaty i Kultury należy 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.
§6.
1. Powołuje się stałą Komisję d/s Rolnictwa i Restrukturyzacji Wsi Rady Gminy Solec-Zdrój
w składzie:
Oszywa Marcin - przewodniczący
Sowula Teresa - z-ca przewodniczącego
Powroźnik Jan - członek
Żelazny Stanisław - członek
Domańska Renata - członek
2. Do zakresu działania Komisji d/s Rolnictwa i Restrukturyzacji Wsi należy 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.
§7.
Traci moc uchwała Nr II/5/2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy SolecZdrój z dnia 08.12.2014 r.
§8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§9.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Solec-Zdrój.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Patrzałek

