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Komisje Rady

§ 32. 
Do pomocy w wykonywaniu swych zadań Rada powołuje Komisje stałe i doraźne. Komisje podlegają 
Radzie. 

§ 33. 
1. Stałymi Komisjami Rady Gminy są: 
- Komisja Rewizyjna, 

- Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, 

- Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska, 

- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców, 

- Komisja do Spraw Rodziny. 

2. W skład każdej z komisji stałych, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej, może wchodzić co najwyżej 11 
radnych. 
3. Radny może być członkiem dowolnej liczby komisji stałych.

§ 34. 
1. Do zadań każdej komisji stałej należy: 
- rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych przez Radę Gminy i Wójta, a także opiniowanie 
projektów uchwał przygotowywanych na sesje, 

- kontrola realizacji zadań określonych uchwałami, 

- występowanie z inicjatywą uchwałodawczą. 

2. Do indywidualnych zadań komisji stałych należy wyrażanie opinii, formułowanie uwag 
i wniosków w następujących sprawach: 

( … )

d) Komisja do Spraw Rodziny: 
- ochrony zdrowia, w tym tworzenia placówek społecznej służby zdrowia, 

- opieki i pomocy społecznej, 

- profilaktyki antyalkoholowej, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

- patologii społecznej, 

- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej, prawnej, 

- organizacji imprez dla osób niepełnosprawnych, samotnych. 

( … )

§ 35. 
1. Komisje stałe są zobowiązane sporządzać i przedkładać Radzie roczne plany pracy do końca lutego 
każdego roku kalendarzowego. 

2. Roczne sprawozdanie ze swojej działalności Komisja składa Radzie w terminie do końca lutego 
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następnego roku kalendarzowego. 

§ 36. W czasie trwania kadencji Rada Gminy może powołać doraźne komisje do wykonania 
określonych zadań. Rada Gminy określa ich skład oraz zakres działania. § 37. 
1. Komisje zobowiązane są do wzajemnego informowania się w sprawach będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania. 

2. Realizacja postanowień zawartych w ust.1 następuje poprzez: 
- wspólne posiedzenia komisji, 

- udostępnianie posiadanych opracowań i analiz, 

- powoływanie zespołów do rozwiązywania określonych problemów. 

3. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu 
właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli. 

§ 38. 
1. Komisje działają na posiedzeniach oraz poprzez swoich członków badających na miejscu 
poszczególne sprawy. 
2. Komisja lub jej przewodniczący może zaprosić na posiedzenie osoby, których obecność lub 
wypowiedź mogą być uzasadnione ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy. 

3. Komisja nie może odmówić wysłuchania określonej osoby, jeżeli z wnioskiem o takie wysłuchanie 
zwróci się Przewodniczący Rady. 

§ 39. 
1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności ustala terminy i porządek dzienny 
posiedzeń, wyznacza sprawozdawców do poszczególnych spraw na posiedzeniu komisji, zwołuje 
posiedzenia komisji i kieruje jej obradami. 

2. Z upoważnienia przewodniczącego komisji może go zastępować jego zastępca. 

3. Przewodniczący komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie komisji na żądanie co najmniej 1/2 
liczby członków komisji lub Przewodniczącego Rady. 

§ 40. 
1. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie do 
uchwalenia lub do zapoznania się. 

2. Wnioski i opinie komisji przekazuje się Przewodniczącemu Rady, który niezwłocznie przedstawia je 
Wójtowi i innym zainteresowanym. 

§ 41.
Z posiedzenia komisji sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego komisji i 
przyjmowany przez komisję na następnym posiedzeniu. 
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