
                                                                                                                                         Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 73/2020

                                                                                                                          Wójta Gminy Kawęczyn
  z dnia 30 listopada 2020r.

Regulamin
Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

w Kawęczynie

§1

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, zwana dalej „Komisją”, działa na 
podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (DZ.U. z 2020r. poz.256 z póź. zm.) jako organ doradczy Wójta Gminy 
Kawęczyn w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:

 oceny projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 oceny projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kawęczyn,
 oceny analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Kawęczyn,
 oceny analiz aktualności obowiązujących na terenie gminy Kawęczyn dokumentów 

planistycznych. 

§2

1. Komisja składa się z Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członków.
2. Komisja zajmuje stanowisko w formie opinii przedkładanej Wójtowi Gminy Kawęczyn.
3. Opinie Komisji służą wyłącznie dla wypracowania stanowiska Wójta Gminy Kawęczyn.

§3

1. Terminy, miejsce i porządek dzienny posiedzeń Komisji ustala Przewodniczący Komisji, 
po zgłoszeniu przez Wójta Gminy Kawęczyn potrzeby zwołania posiedzenia Komisji.

2. Posiedzenie Komisji otwiera i prowadzi Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez 
niego Członek Komisji.

3. W posiedzeniach mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Przewodniczącego Komisji. 
4. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Przewodniczący Komisji może wnioskować do 

Wójta Gminy Kawęczyn o sporządzenie niezbędnych ekspertyz i koreferatów pomocnych 
w wydaniu przez Komisję właściwej opinii w przedstawionej pod obrady Komisji sprawie.

§4

1. Komisja wyraża swoją opinię zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu 
Członków, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§5

1.  Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) ustalanie w zależności od tematu, potrzeby dokonywania wizji w terenie,
2) przygotowywanie i przedstawianie Wójtowi Gminy Kawęczyn opinii 
wydawanych przez Komisję,



3) wnioskowanie do Wójta Gminy Kawęczyn o dokonanie zmian osobowych w 
składzie Komisji. 

2.  Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) zawiadomienie Członków Komisji oraz zaproszonych gości o terminie i tematyce 

posiedzeń, 
2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji,

§6

1. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji, przysługuje Członkom Komisji
w następujących wysokościach:

a) Przewodniczący - 700 zł (brutto) za udział w posiedzeniu Komisji,
b) Sekretarz i Członkowie - 600 zł (brutto) za udział w posiedzeniu Komisji,

2. Koszty związane z funkcjonowaniem Komisji pokrywane są ze środków Gminy Kawęczyn,
zgodnie z zawartą umową o dzieło. 

3. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji, które przysługuje Przewodniczącemu i
jej Członkom może ulec zmianie w drodze decyzji podjętej przez Wójta Gminy Kawęczyn.
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