
Wójt Gmrfru3t &ck

Zarzqdzenie Nr 70/2018
Wójta Gminy w Łqcku
z dnia 2 lipca 2018 r.

w sprawie : powołarria Gminnej Komisj i Urbanis§czno-Architektonicznej .

Na podstawię art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarflorządzie gminnym
(t1. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.)
otaz art.8 ust. 3 z dniaZ7 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennego
(t.l.Dz.U. z20I7 r. poz. 1073; zm.: Dz.U. z20I7 t. poz. 1566) zarządzalrt, co następuje:

1.

§1

Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną Twaną dalej ,,Komisją" jako
organ doradczy w sprawie opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzenrtego Gminy Łąck dla części terenu wsi Grabinai Zńdzierz.
W skład Komisji wchodzą:

a) Mńgorzata Cichocka - Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju,
b) Leszek Narkowicz - Główny Specjalista ds. przygotowania i rcalizacji inwestycji -

Referat Inwestycji i Promocji,
Elzbieta Rutkowska,
stanisław Żurański.

§2

Zasady organizacyjnę dziŃania Komisji zostały określone w regulaminie pracy stanowiącym
zńączniknr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Zarządzeńe wchodzi w zycie z dnięmpodpisania.

2.

c)
d)



Załącmknr I
do Zarządzenia m'7 0 12018

Wójta Gminy Łąck
21ipca2018 r.

Regulamin pracy
G min n ej K o misj i U r b a n i s ty c zn o -Ar c h it e kt o n i c zn ej

§1
Regulamin określa:

1. Organizację wewnętrzną Komisji
2. Przedmiot pracy Komisji
3. Tryb działania Komisji
4. Zakes wydawanychprzez Komisję opinii
5. Zasady finansowaniaprac Komisji

§2

1. Komisja dzińa na podstawie niniejszego regulaminu.
2. Siedzibą Komisj i j est Urząd Gminy w Łącku przy ul. Gostynińskiej 2.

§3

W skład Komisji wchodzą osoby powołane zarządzeniem Wójta Gminy Łąck.

§4

Komisja powołana jest do opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Grabinai Zaździerz.

§5

1. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają spośród siebie
Przewodnic zące go Komisj i.

2. Posiedzenia Komisji są jawne.
3. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji przedstawiąąc tematy, które

mają by ć przedmiotem opinii.
4. CzłoŃowie Komisji oIaz inne osoby przewidziane (zaproszone) do udziału

w posiedzeniu Komisji są zawiadamiane o posiedzeniu na co najmniej 7 dni przed jego
terminem posiedzenia, Dopuszcza się równiez powiadomienia telefoniczne Iub pocńą
elektroniczną.

5. W posiedzeniach Komisji biorą udziaŁ autorzy i koreferęnci opracowań rozpatrywanych
na tych posiedzeniach.

6. Opracowania przewldziane do rozpatrywania ptzez Komisję wraz z opiniami są
udostępniane, do wglądu człoŃom Komisji w Referacie Inwestycji i Rozwoju.

7 " Komisja moze obradować, jeśli obecnych jest co najmniej 3 członków Komisji, w tym
Przewodniczący.



1.

§6

Posiedzenia Komisji są protokółowane ptzez Sekretarza Komisji, którego każdorazowo
W znacza Przewodni czący Komi sj i.
Komisja wYdaje swoje stanowiskó w formie pisemnej opinii, z uwzględnieniem wynikudyskusji.

2.

a

4,

Opinię podpisują wszyscy
Komisji przysługuje prawo
uzasadnić

członkowie Komisji, obecni na posiedzeniu. Członkowi
złożenia zdańa odrębnego, któie należy szczegói";;

5.

6.

W PrzYPadku gdY członek Komisji jest jednoc zęśńę członkięm zespołu autorskiegotozPattYwanego oPracowania, podlega otvr,yłączeniuzpracKomisji i.ri" uie.r" udzińuw głosowaniu.
DokumentY z9rac Komisji są przechowywane w Referacie planowania i Rozwoju.Obęcni na posiedzeniu KomiŚji podpisują tistę obecnoSci.

§7

Przewodniczący Komisji jest upowazniony_ d9 zredagowania opinii w oparciu
1u9tlten! wynikające z przeptowadzonejdyskusji. 

- -'--c

opinia komisji powinni ziwierac ocenę jakości dokumentacji pod względemmerylory cznym, technic zny m, prawnym.
w miarę potrzeby człoŃówie komisji zobowiązani są do brania udńałuw posiedzeniach Rady Gminy w Łącku.

§8

Członkowie Komisji, niebędący pracownikam i TJtzędu, za udziałw pracach Komisjiottzy.muj ą wy nagr o dzeni e w wysotości :
a) Pani Elzbieta Rutkowska - 335 złbrutto za jednoposiedzenie,
b) Pan Stanisław żurański - 335 ńbrutto r^ j;;;;ńiedzenie.

Podstawą wYPłacenia v,rYnagrodzenia jest ,pi. ".ru ri.if ou."no ści oraz przedłożenierachuŃu lub faktury
CzłoŃowie Komisji, będący pracownikam i lJrzędu, biory udział w jej pracachw ramach swoich obowiązków słuzbowych. czas;;;"; komisji jest równo znacznyz czasem pracy w ramach ich stosunku pracy w lJrzędzie. "
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