
                                                                                                                           projekt 

Uchwała Nr 1/3/2014 

Rady Gminy Niwiska 

z dnia 1 grudnia 2014 roku 

 

 w sprawie ustalenia liczbowego składu komisji oraz trybu i sposobu 

powoływania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Niwiska na okres 

VII kadencji. 

 

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

(tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Niwiska uchwala, co 

następuje: 

 

   § 1. 1. W skład Komisji stałych Rady Gminy Niwiska wchodzą radni powoływani 

przez Radę Gminy. 

          2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych. 

 

    § 2. 1. Komisje stałe Rady Gminy Niwiska określone w Statucie Gminy składają się 

maksymalnie z 6 radnych, w tym: przewodniczącego komisji wybranego odrębną 

uchwałą, zastępcy przewodniczącego komisji i członków komisji. 

    2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego komisji, zastępcy 

przewodniczącego, sekretarza komisji oraz pozostałych członków. 

    3. Zastępcę przewodniczącego komisji oraz sekretarza komisji wybierają 

członkowie komisji spośród swego grona na pierwszym posiedzeniu zwykłą 

większością głosów. 

 

§ 3. Ustala się następujące zasady powoływania składów osobowych komisji   

rady, o których mowa w § 1: 

1. Rada powołuje w skład każdej komisji ( na zastępcę przewodniczącego  

i członków) maksymalnie po 5 radnych spośród nieograniczonej liczby  



zgłoszonych radnych, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,  

w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. 

2. Zgłoszenia kandydatów w skład każdej komisji dokonują radni ustnie na sesji. 

Zgłoszenie powinno być potwierdzone ustnym oświadczeniem zgłoszonego 

kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. 

3. Jeżeli w skład danej komisji zostanie zgłoszonych tylko 5 kandydatów (tj. ile 

miejsc w komisji), głosowanie przeprowadza się łącznie nad całym składem 

komisji. 

4. W przypadku zgłoszenia więcej niż 5 kandydatów, przeprowadza się 

głosowanie nad poszczególnymi kandydatami. W skład komisji zostają 

powołani radni, którzy uzyskają największą ilość głosów. W przypadku równej 

liczby uzyskanych głosów ponawia się głosowanie nad tymi kandydatami. 

5. Odwołanie poszczególnych członków komisji następuje na zasadach 

określonych w ust.1 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 


