
ZARZĄDZENIE NR 66/2014
WÓJTA GMINY PYSZNICA

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Na podstawie art.7 ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art.8 ust.3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm. )

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną zwaną dalej „Komisją” w składzie: 

2. Komisja składa się z czterech członków, z których połowa jest rekomendowana przez branżowe stowarzyszenia 
i samorządy zawodowe. 

3. W skład powołanej Komisji wchodzą: 

Pani Krystyna Dobrzańska – przewodniczący 

Pan Krystian Mencfel – z-ca przewodniczącego 

Pan Stanisław Paleń – członek 

Pani Barbara Jarosz – sekretarz

§ 2. Organizację i tryb działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wydatki związane z działalnością Komisji będą pokrywane z budżetu Gminy Pysznica w ramach środków 
zaplanowanych na wydatki z zakresu planowania przestrzennego. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Pysznica

Tadeusz Bąk
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2014 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

Regulamin Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 

§ 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i tryb działania. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, 
zwana dalej „Komisją” jest organem doradczym Wójta Gminy Pysznica w sprawach urbanistyczno-architektonicznych 
i planowania przestrzennego. 

§ 2. 1. Komisja opiniuje wnioski i sprawy zgłaszane jej przez Wójta. 

2. Opinie Komisji po zatwierdzeniu przez Wójta są ostateczne. 

3. Przewodniczący lub w czasie jego nieobecności Z-ca przewodniczącego odpowiadają za formułowanie ustaleń 
z posiedzeń Komisji oraz reprezentują ją na zewnątrz. 

4. Sekretarz Komisji odpowiada za obsługę techniczną prac Komisji, przygotowanie materiałów do rozpatrzenia, 
ustalenie terminów posiedzenia Komisji i ich zwołanie oraz sporządzenie protokołów z posiedzeń. 

§ 3. 1. Na posiedzeniu Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele właściwych samorządów 

terytorialnych, wydziałów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych organów i instytucji wg potrzeb.

2. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział autorzy opracowań rozpatrywanych na tych posiedzeniach.

§ 4. Tematykę i terminy posiedzeń, uwzględniając zgłoszone sprawy, ustala Sekretarz Komisji. 

§ 5. 1. Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję opracowania powinny być udostępnione do wglądu członkom 
Komisji co najmniej trzy dni przed jej posiedzeniem rozpatrującym zgłoszone tematy. 

2. Termin i miejsce udostępnienia powyższych materiałów powinny być podane 
w zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji.

§ 6. 1. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji podpisują listę obecności. 

2. Posiedzenia Komisji są ważne i mają moc wydawania opinii w przypadku uczestnictwa w nich co najmniej połowy 
jej członków plus jeden. 

3. W przypadku braku wymaganej liczby członków Komisji na posiedzeniu termin następnego posiedzenia ustala się 
podczas tego posiedzenia i zawiadamia się o nim pozostałych członków Komisji, przy czym termin tego posiedzenia 
nie może być wcześniejszy niż trzy dni od otrzymania zawiadomienia przez pozostałych członków Komisji.

§ 7. 1. Komisja w toku posiedzenia opracowuje opinie. 

2. Przewodniczący lub w razie jego nieobecności na posiedzeniu Z-ca przewodniczącego podpisują opinię w imieniu 
Komisji. 

3. Członkowie Komisji mogą w opinii przedstawić zastrzeżenia nie poparte zdaniem większości i wnioski 
mniejszości.

§ 8. 1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 

2. Protokół podpisuje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności na posiedzeniu Z-ca przewodniczącego oraz 
Sekretarz.

§ 9. Wójt informuje Komisję o sposobie wykorzystania tej opinii. 

§ 10. Za udział w posiedzeniu Komisji Przewodniczącemu i Z-cy przewodniczącego przysługuje wynagrodzenie 
którego wysokość określi umowa o dzieło. 

§ 11. Posiedzenia Komisji zwoływane są w miarę potrzeb.
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