
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr …../III/2014 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 16 grudnia 2014 r. 

 

w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Żabia Wola, określenia przedmiotu 

ich działania i składu osobowego 

 

 Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.) Rada Gminy Żabia Wola 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Powołuje się następujące stałe Komisje i określa przedmiot ich działania. 

1. Komisja Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Finansów – sprawy gospodarowania 

mieniem gminnym, inwestycji gminnych, zagospodarowania przestrzennego, ochrony 

środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, ściekowej, odpadami, rolnictwa kierunków 

rozwoju lokalnej gospodarki na wsi, opiniowanie programów gospodarczych, budowy 

infrastruktury, bieżącego utrzymania dróg gminnych, współdziałanie z innymi gminami 

utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, zieleni gminnej i zadrzewień, lokalnego transportu zbiorowego, polityki 

finansowej gminy w tym źródeł dochodów i kierunków wydatków opracowywanie budżetu 

gminy, a także zmiany w ciągu roku budżetowego, zaciąganie kredytów i pożyczek 

bankowych. 

2. Komisja Spraw Socjalnych i Kultury - sprawy ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 

polityki prorodzinnej, edukacji publicznej, zasady udzielania stypendiów dla uczniów, 

placówek upowszechniania kultury, kultury fizycznej i turystyki, promocji gminy, współpracy 

ze społecznościami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi, wspieranie i upowszechnianie 

idei samorządowej, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazwy ulic i placów 

publicznych. Porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony 

przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego 

magazynu przeciwpowodziowego. 

 

 



§ 2. Ustala się następujące składy osobowe Komisji: 

1. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów: 

1) Filarczyk Roman Janusz 

2) Folwarski Stanisław Marcin 

3) Janoś Joanna 

4) Klimkowski Norbert Marek 

5) Malinowski Tomasz 

6) Małecki Roman Andrzej 

7) Olczak Roman Tomasz 

8) Prus Maria 

2. Komisja Spraw Socjalnych i Kultury: 

1) Badowska Regina Janina 

2) Jędrzejewska Romana Elżbieta 

3) Kujawa Tomasz Mieczysław 

4) Perzyna Monika Alicja 

5) Skorupiński Sylwester Adam 

6) Suchecki Stanisław Julian 

7) Włodarkiewicz Iwona Ewa 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie  

na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz zamieszczenie jej treści w Biuletynie 

Informacji Publicznej www.bip.zabiawola.akcessnet.net oraz na stronie internetowej  

Gminy Żabia Wola: www.zabiawola.pl 

 

 

 


