
Zarzqdzenie Nr 101/201 8
Wójtu Gminy w Łqcku

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie : powołania Gminnej Komisj i Urbanistyczno-Architektonicznej .

Na podstawię art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2017 t. poz. 1875; zm.: Dz, U. z 2017 t. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.)
oraz art. 8 ust. 3 z dnia 27 marca 2003 t. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennego
(t.l.DzU. z20I7 r. poz. 1073; zm: DzU, z20I7 r. poz. 1566) zarządzam. 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 terenu wsi Łąck położonego ptzy rotdzie.
W skład Komisji wchodzą:

a) Mńgorzata Cichocka -Urząd Gminy w Łącku,
b) Leszek Narkowicz -Urząd Gminy w Łącku,
c) Alicja Krymowa,
d) Stanisław Zurański.

§2

Zasady organizacyjnę dziaŁania Komisji zostńy określone w regulaminie pracy stanowiącym
zńączniknr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.

ż.



Zńączniknr I
do Zarządzenia nr l0l/2018

Wójta Gminy Łąck
28 sierpnia 201 8 r.

Regulumin prucy
Gmin nej Komisj i Urbanisty czno-Archite ktonicznej

§1
Regulamin określa:

1. Organizację wewnętrzną Komisji
2. Przedmiot pracy Komisji
3, Tryb działania Komisji
4. Zakłes wydawanychprzez Komisję opinii
5. Zasady finansowania prac Komisji

§2

1. Komisja dziaŁana podstawie niniejszego regulaminu.
2. Siedzibą Komisji jest Urząd Gminy w Łącku przy uI. Gostynińskiej 2.

§3

W skład Komisji wchodzą osoby powołane zarządzeniem Wójta Gminy Łąck.

§4

Komisja powołana jest do opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania
ptzesttzewtego Gminy Łąck dlaterenu wsi Łąck położonego przy rondzie.

§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 przedstawiając temŃy, które

mają by ć przedmiotem opinii.
4. Członkowie Komisji oraz inne osoby przewidziane (zaproszone) do udzińu

w posiedzeniu Komisji są zawiadamiane o posiedzeniu na co najmniej 7 dni przed jego
terminem posiedzenia. Dopuszcza się równięz powiadomienia telefonicme lub pocżą
elektroniczną.

5. W posiedzeniach Komisji biorąudział autorzy i koróferenci oplacowńrozpatrywanych
na tych posiedzeniach.

6. Opracowania przewidziane do rczpatr}.wania przez Komisję y,raz z opiniami są
udostępniane do wglądu członkom Komisji w Referacie Inwestycji i Ronvoju.

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



2.

4.
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§6

Posiedzenia Komisji są protokółowane przęz Sekretarza Komisji, którego kazdorazowo

W 7nacza Przewodni czący Komi sj i.
Komisja wydaje swoje stanowisko w formie pisemnej opinii, zuwzględnieniem wyniku
dyskusji.

3. Opinię podpisują \^iszyscy człoŃowie Komisji, obecni na posiedzeniu. Członkowi
Komisji przysługuje prawo zŁożęnia zdania odrębnego, które należy szczegółowo
uzasadnić
W przypadku gdy członek Komisji jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego
rczpatrywanego opracowania, podlega onv,ryłączeniuzprac Komisji i nie bierze udziału
w głosowaniu,
Dokumenty zptac Komisji są przechowywane w Referacie Planowania i Rozwoju.
Obecni na posiedzeniu Komisji podpisują listę obecności.

§7

Przewodniczący Komisji jest upowazniony do zredagowania opinii w oparciu
o ustalenia wynikające z przeprowadzonej dyskusji.
Opinia Komisji powinna zawieraó ocenę jakości dokumentacji pod względem
merytorycznym, technicznym, prawnym.
W miarę potrzeby członkowie Komisji zobowiązani są do brania udziaŁu
w posiedzeniach Rady Gminy w Łącku.

§8

Członkowie Komisji, niebędący pracownikami Urzędu, za udział w pracach Komisji
otrzymują wynagrodzenie w wysokości :

a) Pani Alicja Krymowa - 29l ń brutto za jedno posiedzenie,
b) Pan Stanisław Zurński-29l zŁbrutto za jedno posiedzenie.

Podstawą wypłacenia wynagrodzenia jest wpis na listę obecności oraz przedłożenie
rachuŃu lub faktury.
Członkowie Komisji, będący pracownikami Urzędll, biorą udziń w jej pracach
w ramach swoich obowiązków służbowych. Czas w pracy Komisji jest równoznaczny
z czasęm pracy w ramach ich stosunku pracy wUtzędzie.
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