
UCHWAŁA NR II.3.2014 

RADY GMINY BRAŃSZCZYK 

z dnia 5 grudnia 2014 roku 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Brańszczyk 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z póź. zm.) Rada Gminy Brańszczyk 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

W Statucie Gminy Brańszczyk uchwalonym Uchwałą Nr XIX/84/08 Rady Gminy Brańszczyk 

z dnia 21 stycznia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. § 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„ ust. 2  W uchwale podaje się numer sesji ( cyframi rzymskimi), kolejny numer 

uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.”. 

 

2. § 77 otrzymuje brzmienie: 

 

„ § 77.  Stałymi Komisjami Rady są: 

1) Komisja Rewizyjna; 

2) Komisja Finansów i Gospodarki; 

3) Komisja Oświaty, Kultury i Promocji;    

4) Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego.”. 

 

3. § 78 otrzymuje brzmienie: 

„§ 78  1. Do zadań Komisji Finansów i Gospodarki należy w szczególności: 

1) opracowanie na sesję Rady Gminy procedury uchwalenia budżetu gminy oraz 

rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 

projektowi; 

2) opiniowanie projektu budżetu i sprawozdań z jego realizacji w zakresie 

właściwości Komisji; 

3) opiniowanie wniosków w sprawach dokonywania zmian w planie dochodów i 

wydatków budżetu gminy polegających na: 

- zmianach planów dochodów i wydatków związanych z wprowadzaniem w 

trakcie roku budżetowego zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z 

budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, 

- przenoszenie wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym 

przeznaczeniem wydatków, 



- zmianach w planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego 

wynikających ze zmian subwencji w wyniku podziału rezerw, 

4) rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z drogami lokalnymi; 

5) rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z infrastrukturą komunalną jak: 

oczyszczalnie, wysypiska, utylizacja odpadów, zaopatrzenie w energię 

elektryczną, gaz, wodę, lokalny transport zbiorowy; 

6) rozpatrywanie i opiniowanie spraw w zakresie organizacji targowisk, hal 

targowych i sieci handlu; 

7) wyrażanie stanowiska w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych przez 

gminę; 

8) opiniowanie spraw z zakresu współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania 

na ten cel odpowiedniego majątku; 

9) rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących nabycia, zbycia nieruchomości 

gruntowych; 

10) rozpatrywanie i opiniowanie planów przestrzennego zagospodarowania Gminy; 

11) rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z inwestycjami, remontami, 

programami rozwoju gminy, gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

utrzymania gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

12) rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją, 

reorganizacją jednostek budżetowych, spółek prawa handlowego; 

 

2. Do zadań Komisji Oświaty, Kultury i Promocji należy w szczególności: 

1) opiniowanie projektu budżetu gminy i sprawozdań z jego realizacji w zakresie 

właściwości Komisji; 

2) rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z oświatą, w tym szkołami 

podstawowymi, gimnazjami, przedszkolami oraz placówkami oświatowo-

wychowawczymi; 

3) rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z rozwojem placówek 

kulturalnych, w tym bibliotek, domów kultury; 

4) rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z kulturą fizyczną, terenami 

rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi; 

5) opiniowanie spraw związanych z promocją Gminy; 

 

3. Do zadań Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego należy w szczególności: 

1) pozyskiwanie informacji nt. wspólnej polityki rolnej i przekazywanie ich 

mieszkańcom gminy; 

2) opiniowanie projektu budżetu gminy i sprawozdań z jego realizacji w zakresie 

właściwości Komisji; 

3) rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z porządkiem publicznym, 

bezpieczeństwem, ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową; 

4) rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych opieką społeczną, alkoholizmem 

i narkomanią; 



5) Rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z organizacją i rozwojem 

służby zdrowia, polityką prorodzinną, w tym zapewnienie kobietom w ciąży 

opieki medycznej i prawnej; 

6) Rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z ochroną środowiska oraz w 

zakresie zieleni gminnej i zadrzewień.”. 

 

 

§ 2. 

 

W pozostałej części Statut Gminy Brańszczyk nie ulega zmianie. 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańszczyk. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

/-/ Sławomir Gałązka 

 


