
 

UCHWAŁA NR I/9/2018 

Rady Gminy Gnojnik 

z dnia 20 listopada 2018 r. 

 

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Drogownictwa, Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska Rady Gminy Gnojnik. 

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

( t. j. Dz. U. 2018, poz.994 z p. zm. ) oraz § 14 ust. 1, ust. 3, §15 ust.1 pkt 4 Statutu Gminy 

Gnojnik stanowiącego załącznik do uchwały nr XLI/377/18 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 

19 września 2018 r. ( Dz. Urz. z 2018 r. poz.6472 z dnia 28 września 2018 r.) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. Powołuje się stałą Komisje Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady 

Gminy Gnojnik. 

§ 2. Ustala się 7 osobowy skład Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Rady Gminy Gnojnik.  

§ 3. Powołuję się następujący skład osobowy Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Rady Gminy Gnojnik: 

1)  radny/a/ Jacek Czuba          - członek Komisji,  

2)  radny/a/ Mieczysław Ząbkowski     - członek Komisji,  

3)  radny/a/  Paweł Tekiela          - członek Komisji, 

4)  radny/a/  Krzysztof Wiśniowski      – członek Komisji, 

5)   radny/a/ Monika Pabjan         – członek Komisji, 

6)   radny/a/  Kazimierz Hołyst     – członek Komisji, 

7)   radny/a/  Władysław Gnyla     – członek Komisji. 

§ 4. Komisja na swoim posiedzeniu, dokona wyboru spośród swoich członków, zastępcę 

przewodniczącego komisji.  

 

§ 5. Do przedmiotu działania Komisji Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady 

Gminy Gnojnik należy: 

a) opiniowanie projektów uchwał, 

b) rozpatrywanie kierowanych do komisji wniosków, 

c) wyrażanie opinii w sprawach mieszczących się w zakresie działania komisji, 

d) wspieranie i opiniowanie wszelkich działań związanych z drogownictwem, 

rolnictwem, leśnictwem i ochroną środowiska, 

e)  wspieranie wszelkich form działalności sprzyjającej rozwojowi gospodarczemu 

i poprawie warunków życia na terenie gminy; 



 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gnojnik a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie 

internetowej www.gnojnik.pl. 

                                                                                                             

  Przewodniczący  

     Rady Gminy 

mgr inż. Paweł Prus 
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