 Uchwała Nr II/12/2006
Rady Gminy Lubsza
z dnia 05.12.2006r.

	 w sprawie powołania stałej Komisji Rady Gminy Lubsza.

	Na podstawie art.21 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami , w związku z § 14 ust. 1, 2 , 3 i 4 Statutu Gminy Lubsza uchwalonego Uchwałą Nr IV/36/2003 z dnia 21 lutego 2003r. (Dz. Urz. Województwa Opolskiego nr 28, poz. 662 z dnia 17.04.2003r.)
Rada Gminy Lubsza uchwala co następuje :

§ 1

1.	Powołuje się Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska zwaną dalej Komisją.
2.	Ustala się czteroosobowy skład Komisji.
3.	Zatwierdza się następujący skład Komisji :

1)	Radny Józef Hrynczyszyn
2)	Radny Kazimierz Kulas
3)	Radny Mieczysław Koban
4)	Radny Bożena Pakuła
		  
§ 2

Ustala się zakres działania Komisji :
1.	Opracowywanie opinii lub wniosków w sprawach przekazywanych 
     ( zleconych ) przez Wójta Gminy i przedkładanie tychże opinii bądź 
     wniosków Radzie Gminy do zatwierdzenia.
2.  Opiniowanie lub sporządzanie odpowiednich wniosków obejmuje 
     w szczególności sprawy z zakresu :
1)	projektu budżetu i planu zadań rzeczowych na każdy rok budżetowy,
2)	sprawozdania z realizacji budżetu i zadań rzeczowych za dany rok budżetowy.
3.  Komisja współpracować będzie z właściwymi merytorycznie jednostkami 
     organizacyjnymi i stanowiskami pracy Urzędu Gminy prowadzącymi sprawy 
z zakresu :
1)	gospodarki gruntami,
2)	realizacji inwestycji rolnych w zakresie :
-	wodociągowania wsi,
-	melioracji,
-	budowy i remontu dróg gminnych oraz transportu rolnego.

3) ochrony środowiska w zakresie :
-	likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci,
-	konteneryzacji wsi,
-	przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska przez instytucje, zakłady pracy, indywidualnych właścicieli i użytkowników nieruchomości.

4)	ochrony wód , cieków podstawowych i szczegółowych.
5)	gospodarki leśnej i łowieckiej w zakresie :
-	współdziałania z kołami łowieckimi,
-	współdziałania odnośnie rekultywacji nieużytków.
6)	współpraca z jednostkami działającymi na terenie gminy na rzecz rolnictwa.

§ 3

Komisja działać będzie w oparciu o roczne plany pracy zatwierdzane przez Radę Gminy na ostatniej sesji w danym roku – na rok następny.

§ 4

Sprawozdanie z działalności Komisji składać będzie jej przewodniczący lub upoważniony członek Komisji na sesji zatwierdzającej plan pracy na rok następny.
§ 5

Zmiany w składzie osobowym oraz w zakresie działania Komisji zatwierdzane będą odrębnymi uchwałami.
§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.












Uzasadnienie

Z § 13 Statutu Gminy Lubsza wynika, że Rada Gminy działa m.in. poprzez
swoje komisje a  § 14 Statutu stanowi, iż Rada powołuje  stałe komisje, m.in.
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, w tym też określa skład ilościowy 
i osobowy, oraz przedmiot działania poszczególnych komisji.
Niniejszy projekt uchwały uwzględnia statutowe uregulowania organizacji wewnętrznej Rady Gminy Lubsza.     



