ZARZĄDZENIE NR 66/2016

BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.
z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778) zarządzam,
co następuje:
§ 1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, zwaną dalej
"Komisją" jako organ doradczy w sprawie planowania i zagospodarowania przestrzennego
w składzie:
1)
2)
3)
4)
5)

Marek Bryl
Stefan Dutkowiak
Lutomiła Niełacna
Waldemar Szymański
Jerzy Zalewski

§2. Organizację oraz tryb działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik
do zarządzenia.
§3. Traci moc zarządzenie NR 39/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 11 kwietnia
2014 r.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia nr 66/2016
Burmistrza Książ Wlkp.
z dnia 18 maja 2016 r.

REGULAMIN
KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ
GMINY KSIĄŻ WLKP.
§1.Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Gminy Książ Wlkp. zwana dalej
Komisją wykonuje zadania:
1) wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) - zwanej dalej ustawą.
2) doradza Burmistrzowi Książa Wlkp. oraz służy pomocą Radzie Miejskiej
w Książu Wlkp. i jej Komisjom w sprawach dotyczących zagospodarowania
przestrzennego, urbanistyki i architektury na terenie gminy Książ Wlkp.
§2.1. W skład Komisji wchodzi 5 osób powoływanych i odwoływanych przez
Burmistrza Książa Wlkp. Co najmniej połowę składu stanowią osoby rekomendowane
przez organy wymienione w art. 8 ust. 6 ustawy.
2.Kadencja każdego z członków Komisji liczy się oddzielnie i trwa 2 lata od dnia
powołania.
3.Bumistrz Książa Wlkp. może odwoływać każdego z członków Komisji przed
upływem kadencji.
§3.Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków
Przewodniczącego, jego Zastępcę oraz Sekretarza. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje
Burmistrz Książ Wlkp., ustalając porządek obrad.
§4.1. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:
3)
4)
5)
6)

zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji,
określenie terminów, miejsc i porządku posiedzeń Komisji,
zapraszanie na posiedzenie Komisji ekspertów w sytuacjach uzasadnionych,
podpisywanie w imieniu Komisji wszelkiej korespondencji wychodzącej na
zewnątrz i potwierdzanie korespondencji jej doręczonej,

2 W trakcie nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemożliwości
wykonywania swojej funkcji, zadania o których mowa w § 1 Regulaminu wykonuje
Zastępca Przewodniczącego Komisji
3.Do zadań Sekretarza Komisji należy:
1) sporządzanie protokołów z posiedzeń,

2) kompletowanie dokumentacji
4. W razie nieobecności Sekretarza Komisji zastępuje Sekretarza osoba
wyznaczona przez prowadzącego posiedzenie.
§5.l.Komisja działa na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego
Komisji
2. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji
w terminie 14 dni od otrzymania pisma Burmistrza Książ Wlkp. lub Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
3.Przewodniczący Komisji może zwołać też posiedzenie Komisji z własnej
inicjatywy w zależności od potrzeb.
§6.l. Przedmiotem posiedzenia Komisji są:
1) realizacje zadań określonych w § l Regulaminu;
2) sprawy związane z odpowiednim wystąpieniem Burmistrza Książ Wlkp.;
3) sprawy związane z wystąpieniem Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Książu Wlkp., który może wnosić o zajęcie się przez Komisję kwestiami
stanowiącymi przedmiot zainteresowania Rady Miejskiej;
4) sprawy będące przedmiotem zainteresowania poszczególnych Komisji Rady
5) Miejskiej w Książu Wlkp.;
6) inne sprawy wniesione na posiedzenie Komisji przez Przewodniczącego
Komisji lub jej członków.
2. Podmioty wymienione w § l. Regulaminu kierują swe wystąpienia do
Przewodniczącego Komisji który na podstawie tych wystąpień doręcza wszystkim
członkom Komisji odpowiednie materiały i opracowuje porządek obrad posiedzenia.
§ 7.1. Wszystkie rozstrzygnięcia Komisji a w szczególności treść pism
zawierających opinie lub stanowiska Komisji zapadają w drodze uchwał podjętych zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie obecni na posiedzeniu członkowie
Komisji.
3. Posiedzenie Komisji oraz podjęte przez nią uchwały są ważne pod warunkiem
obecności na posiedzeniu Komisji co najmniej trzech członków Komisji.
§ 8.1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół podpisywany przez
Przewodniczącego Komisji.
2. Protokół winien odzwierciedlać przebieg posiedzenia Komisji, a w szczególności
wynik głosowania nad poszczególnym stanowiskiem Komisji.
3. Załącznikami do protokółu z posiedzenia Komisji są:

1) lista obecności członków Komisji na posiedzeniu;
2) dokumenty zawierające stanowisko Komisji w poszczególnej sprawie w formie
uchwał na posiedzeniu Komisji - podpisane przez członków Komisji obecnych
na posiedzeniu;
3) lista osób zaproszonych na posiedzenie Komisji;
4) Przewodniczący Komisji dostarcza członkom Komisji protokół z posiedzenia.
5. Protokoły z posiedzenia Komisji archiwizowane są w Urzędzie Miejskim
w Książu Wlkp. na zasadach ogólnych. Urząd Miejski w Książu Wlkp. zapewnia też
obsługę kancelaryjno – biurową Komisji.
§ 9. Stanowiska Komisji przyjęte na posiedzeniu, Przewodniczący Komisji
niezwłocznie doręcza właściwym podmiotom.
§ 10. Zmiana niniejszego regulaminu następuje w trybie właściwym dla jego
ustalenia.

