
UCHWAŁA Nr II/3/14 
Rady Gminy Kamiennik 
z dnia 11 grudnia 2014 r. 

 
 

 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Kamiennik 

oraz ustalenia składów osobowych. 

 

 

 Na podstawie art. 18a i art. 21 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z  późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala co 

następuje: 

 

§ 1 1.   Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie do 5 radnych, której zasady i tryb 

działania określa Rozdział III Statutu Gminy Kamiennik ( uchwala Nr VIII/58/03 Rady 

Gminy w Kamienniku z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy  

Kamiennik). 

    

2.    Powołuje się 3 stałe Komisje Rady Gminy Kamiennik w składzie : 

1) Komisja Budżetu i Finansów do 5 radnych, 

2) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii do 5 radnych, 

3) Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej do 5 radnych, 

3.     Radny może być członkiem co najwyżej 2 stałych komisji Rady. 

 

   § 2.      Przedmiotem działania poszczególnych Komisji wymienionych w § 1 ust. 2 jest: 

       1) Komisja Budżetu i Finansów 

           a/ opiniowanie pracy administracji Gminy w zakresie spraw budżetu i finansów;  w  

               tym zakresie Komisja ma prawo wglądu  w tok ich działalności, 

            b/ opiniowanie i rozpatrywanie spraw przedkładanych Komisji przez Radę oraz spraw  

                przedkładanych przez członków Komisji, a także Wójta, 

           c/   występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie i opiniowanie  

                 projektów uchwał Rady, w szczególności z zakresu budżetu i finansów. 

       

 

 



 2) Komisja Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Ekologii  

   a/ opiniowanie pracy administracji Gminy w zakresie spraw działalności    

                  gospodarczej, rolnictwa i ekologii ;  w tym zakresie Komisja ma prawo wglądu  w  

               tok ich działalności, 

            b/ opiniowanie i rozpatrywanie spraw przedkładanych Komisji przez Radę oraz spraw  

                przedkładanych przez członków Komisji, a także Wójta, 

           c/   występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie i opiniowanie  

                projektów uchwał Rady, w szczególności z zakresu działalności gospodarczej,  

                rolnictwa i ekologii. 

        3) Komisja Edukacji Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej 

           a/ opiniowanie pracy administracji Gminy w zakresie spraw oświaty, kultury, sportu i  

               pomocy społecznej;  w tym zakresie Komisja ma prawo wglądu  w tok ich    

               działalności, 

            b/ opiniowanie i rozpatrywanie spraw przedkładanych Komisji przez Radę oraz spraw  

                 przedkładanych przez członków Komisji, a także Wójta, 

           c/   występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie i opiniowanie  

                 projektów uchwał Rady, w szczególności z zakresu edukacji, kultury, ochrony      

                 zdrowia i pomocy społecznej. 

  

§ 3.  Powołuje się następujące składy osobowe radnych w poszczególnych Komisjach: 

 

1. Komisja Rewizyjna 

1/ Wąs Bogumił    - przewodniczący 

2/ Miske Jan     - członek 

3/ Pietroczuk Małgorzata              - członek 

4/  Łukasiewicz Anna    - członek 

5/ Tkacz Krzysztof    - członek 

 

2. Komisja Budżetu i Finansów. 

1/ Kaczmarski Tadeusz              - przewodniczący  

2/ Pieniakowski Stanisław   - członek 



3/ Ochociński Andrzej                 - członek 

3. Komisja Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Ekologii 

      1/ Łukasiewicz Anna   - przewodniczący 

       2/ Ficoń Zdzisław   - członek 

  3/ Łoziński Tomasz   - członek 

       4/ Zibura Teresa   - członek 

  5/  Ksiądzyna Grzegorz  - członek 

 

4.   Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej 

1/ Zibura Teresa   - przewodniczący 

2/ Pieniakowski Stanisław  - członek 

3/ Ficoń Zdzisław   - członek 

4/ Wylężek Damian   - członek 

5/ Morawski Remigiusz  - członek 

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        

 

 


