ZARZkDZENIE Nr 4O/Z(:577
BURMISTRZA RYCHWALA
z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie powolania Gminnej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej
oraz okreglenia jej organizacji i trybu dzialania

Na podstawie art. 8 ust . 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami.) zarz4dza siq,
co nastepuje:

Rozdzial 1

Postanowienia ogolne

§ 1. Powoluje sic Gminn4 Komisjc Urban istyczno-Architektonicznq, zwan4 dalej
,,Komisjq", jako organ doradczy Burmistrza Rychwala w sprawach planowania
i zagospodarowania przestrzennego.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

§ 2. W sklad Komisji wchodz4:
przewodnicz4cy - Karolina Malolepsza - Kierownik Referatu Gospodarki
wiceprzewodniczqcy - Marian Lis
czlonek - Agnieszka Wigniewska
czlonek - Roman Pilch
czlonek - Kazimierz Filipczak
sekretarz - Piotr Kwiecinski.

§ 3. Do zadan Komisji nalezy opracowywanie opinii, wnioskow, analiz i stanowisk
w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w szczegolnogci:
1) opinii w sprawach dotycz4cych projektow:
a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego zmian,
b) studium uwarunkowar^ i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy i jego
zmian;

2) opinii w sprawach analiz dotyczkcych:
a) zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) ocen aktualnogci planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
c) ocen studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy;
3) innych opracowan w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy
wynikaJ4cych z programu gospodarczego Grainy Rychwal, w tym w sprawach:
a) ustalenia priorytetowych kierunkow prac objctych programem gospodarczym Gminy
Rychwal i wyboru mieszcz4cych sic w ich zakresie zadan przewidzianych do
realizacji w danym roku, oraz podzialu grodkow finansowych przeznaczonych na
realizacjc zadan,
b) zatwierdzenia planu realizacyjnego zadan,
c) dokonywania oceny merytorycznej i finansowej stopnia wykonania zadan,
d) zatwierdzenia raportu koncowego z realizacji programu gospodarczego.

§ 4. 1. W celu realizacji zadan Komisja mote tworzyc zespoly problemowe w ramach
Komisji.
2. W pracach Komisji, w tym w zespolach problemowych, mog4 brae udzial osoby
niebgd4ce czlonkami Komisji, zaproszone przez przewodnicz4cego Komisji.
§ 5. Przewodnicz4cy Komisji, kieruJ4c pracami Komisji:

1) ustala program dzialania i harmonogram prac Komisji, uwzglcdniaJ4c pilnosc spraw
bcd4cych przedmiotem jej dzialania,
2) zatwierdza porz4dek obrad posiedzenia Komisji, bior4c pod uwagc charakter i rodzaj
spraw przewidzianych do rozpatrzenia,
3) przedstawia propozycje ustalen w sprawach organizacyjnych,
4) sporzqdza komunikat z posiedzenia Komisji,
5) wykonuje inne zadania okreslone przez Burmistrza Rychwala lub Komisjg.
Rozdzial 2

Posiedzenia Komisji i zespolow problemowych oraz
rozpatrywanie spraw i podejmowanie rozstrzygnigc

§ 6. 1. Posiedzenia Komisji zwoluje Przewodnicz4cy Komisji:
1) na wniosek Burmistrza Rychwala albo osoby dzialaJ4cej w jego zastcpstwie lub z jego
upowaznienia,
2) z wlasnej inicjatywy,
2) na wniosek wiceprzewodnicz4cego Komisji.
2. Posiedzenia zespolow problemowych utworzonych w ramach Komisji zwoluje
Przewodnicz4cy Komisji.
3. Zawiadomienie o terminie posiedzen, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, oraz materialy
dotycz4ce tych posiedzen Sekretarz Gminy Rychwal przekazuje czlonkom Komisji oraz
osobom powolanym do udzialu w jej pracach z tygodniowym wyprzedzeniem. Jezeli
materialy przekazuje sic drog4 pocztow4 lub za pomoc4 elektronicznych nosnikow
informatycznych, dorcczenia dokonuje sic na wskazany przez kazdego czlonka adres
do korespondencji.
§ 7. 1. Posiedzeniom Komisji przewodniczy Przewodniczqcy Komisji.
2. Przewodnicz4cy Komisji mote powierzyc przewodnictwo posiedzenia Komisji
wiceprzewodnicz4cemu Komisji.

3. Posiedzeniom zespolow problemowych przewodniczy Przewodnicz4cy Komisji albo
wyznaczony przez niego czlonek zespolu problemowego.
§ 8. 1. Komisja odbywa posiedzenia w terminach okreglonych przez Burmistrza
Rychwala. Z uzasadnionych przyczyn Przewodniczqcy Komisj i moze wyznaczyc inny terrain
posiedzenia Komisji, zawiadamiajqc o tym uczestnikow posiedzenia oraz Burmistrza
Rychwala, nie pozniej niz na tydzien przed planowanym terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji, wraz z porz4dkiem obrad, dorccza
uczestnikow posiedzenia Sekretarz Gminy Rychwal, nie pozniej niz na 5 dni przed dat4
posiedzenia.
3. Przewodnicz4cy Komisji moze, w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, zwolac
posiedzenie Komisji w trybie naglym. W takich przypadkach Przewodnicz4cy Komisji
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przedstawia na posiedzeniu uzasadnienie naglego trybu jej zwolania. Przepisu ust. 2 nie
stosuje si@.
§ 9. 1. Posiedzenia Komisji odbywajq sic przy obecno§ci co najmniej 3 czlonkow
Komisji, w tym jej Przewodnicz4cego.
2. Rozstrzygniccia Komisji zapadaJ4 w drodze uzgodnienia.
3. W przypadkach gdy osiggniccie uzgodnienia nie jest mozliwe, projekt rozstrzygniccia
mote bye, z inicjatywy przewodnicz4cego posiedzenia, poddany glosowaniu.
Rozstrzygniccia, w drodze glosowania, zapadaJ4 zwykl4 wickszo§ci4 glosow obecnych na
posiedzeniu czlonkow Komisji, a w razie rownej liczby glosow - rozstrzyga glos
przewodnicz4cego posiedzenia.
4. Czlonek Komisji mote zglosie do protokolu odrebne stanowisko w stosunku do
rozstrzygniccia podjctego na tym posiedzeniu Komisji.
§ 10. W porzqdku obrad posiedzen Komisji umieszcza sic zawsze nastgpuJ4ce punkty:
1) sprawy programme,
2) sprawy biez4ce.
§ 11. 1. W punkcie obrad Komisji "sprawy programowe" mog4 bye przedstawiane takze
okresowe informacje Burmistrza Rychwala obejmuJ4ce:
1) stan prac w sprawach nalez4cych do wla§ciwo§ci Burmistrza Rychwala, w szczegolno§ci
w zakresie prac programowo-analitycznych i legislacyjnych dotycz4cych planowania
i zagospodarowania przestrzennego gminy,
2) najwazniejsze zamierzenia i zadania do wykonania w celu realizacji zadan Gminy w
zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego grainy,
3) oceng stopnia wykonania zadan, ze wskazaniem ewentualnych zagrozen w ich realizacji.
2. Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej realizuJ4cy lub koordynuJ4cy wykonanie
programu wieloletniego ustanowionego na podstawie odrebnych przepisow mote bye
zobowiazany do przedstawienia Komisji informacji o stopniu wykonania celow i zadan
ujctych w programie wieloletnim wraz ze szczegolowym okre§leniem sposobu
wykorzystania §rodkow finansowych, ktore zostaly przeznaczone na ich wykonywanie.
§ 12. 1. Porz4dek obrad Komisji lub zespolu problemowego opracowuje oraz
wprowadza w nim zmiany wiceprzewodnicz4cy Komisji, a w razie jego nieobecno§ci,
Sekretarz Komisji.
2. Porz4dek obrad mote zostae zmieniony lub uzupelniony przez Przewodnicz4cego
Komisji z inicjatywy wlasnej lub na umotywowany wniosek zgloszony przez czlonka
Komisji albo Burmistrza Rychwala.
3. Porz4dek obrad Przewodnicz4cy Komisji zatwierdza na posiedzeniu Komisji, po
zasicgnicciu opinii czlonkow Komisji.
§ 13. 1. Czlonkowie Komisji powinni zglosic uwagi do projektu dokumentu Burmistrza
Rychwala nie pozniej ni2 do godz. 1200 dnia poprzedzaJ4cego termin posiedzenia Komisji,
pod rygorem ich pominiccia, z zastrze2eniem ust. 2 i 3.

2. Po uplywie terminu okre§lonego w ust. I uwagi mog4 zostae przez czlonkow Komisji
zgloszone wyl4cznie na posiedzeniu Komisji i podlegaJ4 rozpatrzeniu tylko za zgod4
Przewodnicz4cego Komisji. Przepisu tego the stosuje sic do projektow dokumentow
Burmistrza Rychwala wl4czonych do porz4dku obrad na danym posiedzeniu Komisji.
3. Na posiedzeniu Komisji nie podlegaJ4 rozpatrzeniu wniesione do projektu dokumentu
Burmistrza Rychwala uwagi o charakterze legislacyjnym lub redakcyjnym. Uwagi to
sekretarz Komisji przekazuje wla§ciwym komorkom organizacyjnym Urzcdu obsluguJ4cym
posiedzenia Komisji.
5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje sic odpowiednio do uwag i opinii przedstawianych przez
innych uczestnikow posiedzen Komisji.
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§ 14. 1. W posiedzeniach Komisji stale uczestnicza, bez prawa udzialu w podejmowaniu
rozstrzygnicc, osoby zobowiqzane do uczestnictwa przez Burmistrza Rychwala, jezeli uzna
on ich udzial w posiedzeniu za niezbedny do wykonywania powierzonych im obowi4zk6w w
zakresie realizacji zadan lub obslugi organ6w Gminy.
2. Przewodnicz4cy Komisji mote zapraszac do udzialu w posiedzeniu lub jego czgsci,
z glosem doradczym, inne osoby, w szczegolnosci Skarbnika Gminy Rychwal oraz
przedstawicieli innych zainteresowanych organ6w administracji publicznej.
3. Sekretarz Komisji informuje osoby, o kt6rych mowa w ust. 2, o ustawowych
i regulaminowych zasadach uczestnictwa w posiedzeniu, w szczegolnosci o rygorach
wynikajgcych z ich niejawnego charakteru.
§ 15. Projekty dokument6w Burmistrza Rychwala i inne sprawy przewidziane do
rozpatrzenia na posiedzeniu referuje przewodniczgcy Komisji, a w razie jego nieobecnosci
wskazany przez Przewodnicz4cego Komisji inny czlonek Komisji.

§ 16. 1. Komisja, po rozpatrzeniu projektu dokumentu, dokument przyjmuje lub
wprowadza w nim zmiany albo go odrzuca, lub kieruje do rozstrzygniccia po spelnieniu
okreslonych wymog6w lub w innym terminie. W szczegolnosci Komisja mote skierowae
projekt dokumentu:
1) do rozpatrzenia przez zesp6l problemowy, z okresleniem terminu do zajccia stanowiska
lub zobowiqzaniem zespolu problemowego do opracowania, uzgodnienia i wniesienia do
rozpatrzenia w okreslonym terminie nowego tekstu projektu lub dokonania w nim
niezbcdnych zmian i uzupelnier^,
2) do zaopiniowania przez radcg prawnego.
2. Do czasu rozpatrzenia sprawy przez Komisjc i podjecia decyzji, o ktorych mowa w
ust. 1, Burmistrz Rychwala mote wycofac wniesiony projekt dokumentu. W takim
przypadku Przewodniczqcy Komisji mote zarzgdzic opracowanie, uzgodnienie i wniesienie
projektu lub dokonanie niekt6rych z tych czynnosci w odrebnym trybie.
§ 17. 1. Komisja, podejmujqc rozstrzygniccie w okreslonej sprawie, powierza
sporz4dzenie tekstu wlasciwego dokumentu, zgodnego z postanowieniami Komisji,
sekretarzowi Komisji w uzgodnieniu z radc4 prawnym i wlasciw4 kom6rk4 organizacyjn4
Urzedu.
2. Sekretarz Komisji mote zarzidzic rozeslanie tekstu ostatecznego dokumentu do
czlonkow Komisji w celu potwierdzenia, w terminie nie dluzszym niz 3 dni, dokonanych po
posiedzeniu Komisji dodatkowych uzgodnien dokumentu lub brzmienia przepisow, kt6rych
ostateczn4 redakcjc Komisja powierzyla zgodnie z ust. 1.
3. W przypadku nieuzyskania potwierdzenia uzgodnieri przepis § 18 stosuje sic.
§ 18. Przewodnicz4cy Komisji, na wniosek Burmistrza Rychwala albo z inicjatywy
wlasnej, zarzgdzic ponowne rozpatrzenie dokumentu lub rozstrzygniecie sprawy.
§ 19. 1. Przewodniczqcy Komisji lub z jego upowaznienia sekretarz Komisji mote, na
wniosek Burmistrza Rychwala albo z inicjatywy wlasnej, zarzgdzic rozpatrzenie projektu
dokumentu lub rozstrzygniccie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk
przez czlonkow Komisji (tryb obiegowy).
2. W razie skierowania projektu dokumentu lub rozstrzygnigcia do rozpatrzenia przez
Komisjg w trybie obiegowym, termin do zajccia stanowiska przez czlonk6w Komisji nie
powinien byc krotszy niz 3 dni.
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3. Projekt dokumentu lub rozstrzygniccia, skierowany do rozpatrzenia w trybie
obiegowym, uwaza sic za przyjcty, jezeli wszyscy czlonkowie Komisji wyrazili na pismie
zgode na przyjecie dokumentu lub proponowanq trek rozstrzygniccia bez zastrzezen oraz w
razie niezgloszenia uwag lub zastrzezen do projektu w wyznaczonym terminie. W razie
zgloszenia uwag lub zastrzezen, ktore nie zostan4 uwzglednione lub wyjasnione, projekt
dokumentu lub rozstrzygniecia wymaga rozpatrzenia przez Komisjc na posiedzeniu,
z zastrzezeniem ust. 4.

4. Przepis § 13 ust. 3 stosuje sic odpowiednio.
5. Sekretarz Komisji przedstawia do wiadomosci czlonkom Komisji, na najblizszym
posiedzeniu Komisji, wykaz dokumentow i spraw przyjctych lub rozstrzygnictych przez
Komisjc w trybie obiegowym.
§ 20. Przebieg posiedzenia Komisji i zespolu problemowego powinien bye rejestrowany
na tasmie magnetofonowej.
§ 21. 1. Z posiedzenia Komisji sporz4dza sic, pod nadzorem Sekretarza Komisji,
z zachowaniem przepisow o ochronie informacji niejawnych, pelny zapis jego przebiegu (na
podstawie zapisu magnetofonowego), zwany dalej "zapisem posiedzenia", oraz protokol
ustalen posiedzenia Komisji, zwany dalej "protokolem ustalen".
2. Zapis posiedzenia jest wewnctrznym dokumentem roboczym Komisji, ktory
wykorzystuje sic do sporz4dzenia protokolu ustalen.

3. Protokol ustalen zawiera pelne zestawienie rozstrzygnice podJetych przez Komisjc na
posiedzeniu, w tym opinii, wnioskow, analiz i stanowisk, z uwzglcdnieniem wynikow
przeprowadzonych glosowan oraz zgloszonych do protokolu stanowisk odrebnych.
4. Czlonek Komisji mote zglosie do Przewodniczqcego Komisji, za posrednictwem
sekretarza Komisji, zastrzezenia do tresci protokolu ustalen, wraz z wnioskiem o jego
sprostowanie, w terminie 7 dni od dnia dorcczenia protokolu. Sprostowanie oczywistych
omylek pisarskich protokolu ustalen mote tak2e nast4pie z urzcdu w kazdym czasie.
5. Sprostowania protokolu dokonuje sekretarz Komisji, dzialaJ4cy z upowaznienia
Przewodnicz4cego Komisji.
6. Protokol ustalen podpisuje Przewodnicz4cy Komisji i sekretarz Komisji,
a w przypadku ich nieobecnosci wszyscy czlonkowie Komisji obecni na danym posiedzeniu
Komisji.
7. Protokol ustalen dorccza sic czlonkom Komisji, Burmistrzowi Rychwala oraz
osobom wskazanym przez Burmistrza Rychwala.
8. Zapis posiedzenia oraz protokol ustalen s4 przechowywane w Referacie Zarz4dzania,
z zachowaniem przepisow o ochronie informacji niejawnych.
§ 22. 1. Z kazdego posiedzenia Komisji jest sporz4dzany komunikat, informuJ4cy
w szczegolnosci o przedmiocie posiedzenia oraz o podj(;tych rozstrzygnicciach.
2. Komunikat z posiedzenia Komisji Przewodnicz4cy Komisji sporz4dza w formie
pisemnej i przekazuje Burmistrzowi Rychwala najpozniej nastepnego dnia po posiedzeniu
Komisji.
3. Na podstawie komunikatu, Sekretarz Gminy Rychwal sporz4dza pisemn4 informacjc
i po zatwierdzeniu jej tresci przez Burmistrza Rychwala, podaje informacjc do publicznej
wiadomosci poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzcdu.
§ 23. 1. Z posiedzenia zespolu problemowego sporz4dza sic protokol obejmuJ4cy:
1) okreslenie porz4dku dziennego,
2) lists imienn4 uczestnikow,
3) tress wyst4pien,
4) tress opinii, wnioskow, analiz i stanowisk przYJetych przez zespol problemowy.
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2. Protok6l, o kt6rym mowa w ust. 1, podpisuje osoba, ktbra prowadzila posiedzenie oraz
protokolant. Przepis § 21 ust. 7 stosuje sic odpowiednio.
§ 24. Czlonkowie Komisji otrzymujq, protok6l z posiedzenia co najmniej na 7 dni przed
kolejnym posiedzeniem.
§ 25. Czlonkowie Komisji oraz inne osoby uczestniczgce w posiedzeniach Komisji lub
zespolbw problemowych nie mog4, bez zgody Przewodnicz4cego Komisji, ujawniae
jakichkolwiek informacji o jego przebiegu oraz o indywidualnych opiniach i stanowiskach
wyrazanych na tym posiedzeniu przez jego uczestnik6w.

Rozdzial 3

Nieobecno §c i zastfpstwo czlonkow Komisji
§ 26. 1. Udzial czlonkow Komisji w rozpatrywaniu spraw i podejmowaniu rozstrzygnice
na posiedzeniu Komisji lub zespolu problemowego jest obowi4zkowy.
2. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Przewodnicz4cy Komisji mote zwolnie
czlonka Komisji z obowiazku uczestnictwa w posiedzeniu.
3. Wnioski czlonkow Komisji o zwolnienie z obowiqzku uczestnictwa w posiedzeniu
powinny bye kierowane do Przewodniczgcego Komisji, za posrednictwem Sekretarza Gminy
Rychwal, ze wskazaniem:
1) przyczyny uniemozliwiaj4cej udzial w posiedzeniu,
2) czlonka Komisji, kt6ry zostanie zaznajomiony ze stanowiskiem nieobecnego czlonka
w sprawach umieszczonych w porzgdku obrad posiedzenia i zaprezentuje je, za zgodq,
Przewodnicz4cego Komisji, w czasie rozpatrywania tych spraw na posiedzeniu,
3) czlonka Komisji, kt6ry, za zgod, Przewodniczgcego Komisji, bgdzie uczestniczyl
w rozpatrywaniu spraw na posiedzeniu i skladal oswiadczenia oraz udzielal wyjasnien.

Rozdzial 4
Realizacja obowi4zk6w Komisji wobec organow Gminy Rychwal

§ 27. 1. Komisja i czlonkowie Komisji rzetelnie i terminowo wypelniaj4 obowigzki
wobec organow Gminy Rychwal, wynikajgce z ustaw oraz odrebnych przepisbw.
2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, kazdy w zakresie swojej
wlasciwosci, s, obowi4zani wsp6ldzialae w celu realizacji obowiazkow Komisji wobec
organ6w Gminy Rychwal, w szczeg61nosci udzielae, w niezbednym zakresie, pomocy
i informacji osobom reprezentujqcym Komisjc lub czlonkow Komisji przed Radq Miejsk,
w Rychwale.
§ 28. 1. Koordynacjc realizacji obowiazkow Komisji wobec organ6w Gminy Rychwal
oraz uczestnictwa przedstawicieli Komisji w pracach Rady Miejskiej w Rychwale zapewnia
Sekretarz Gminy Rychwal, kt6ry realizuje powierzone mu zadania przy pomocy wla§ciwej
w sprawach obslugi Rady kom6rki organizacyjnej w Urzcdzie.
2. Do zadan Sekretarza Gminy Rychwal nalezy w szczegolnosci czuwanie nad
terminow, realizacjq, obowi4zk6w Komisji wobec Burmistrza Rychwala, przygotowaniem
i przedstawianiem wynik6w prac Komisji , a tak2e zapewnieniem wlagciwego
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przedstawicielstwa i reprezentacji Komisji w pracach Rady Miejskiej w Rychwale i jej
komisji.
3. Jezeli Burmistrz Rychwala stwierdzi, ze zachodzi potrzeba zmiany lub uzupelnienia
stanowiska Komisji wyrazonego w dokumencie, zawiadamia o tym niezwlocznie
Przewodniczgcego Komisji.
4. Autopoprawki do dokumentow Komisji podlegajq, opracowaniu, uzgodnieniu
i rozpatrzeniu w trybie przewidzianym dla dokumentow.

§ 29. Jezeli Rada Miejska w Rychwale zwroci sic o przedstawienie informacji,
wyjasnieri, odpowiedzi, opinii lub innego materialu w sprawie nalezgcej do wla§ciwo§ci
Komisji, materialy to sq przekazywane przez Sekretarza Gminy Rychwal, za po§rednictwem
lub za zgod4 Burmistrza Rychwala.
§ 30. Przepisy niniejszego rozdzialu stosuje sic odpowiednio do:
1) zajmowania przez Komisjg stanowiska wobec uchwal Rady Miejskiej w Rychwale oraz
podejmowanych przez Radc apeli, rezolucji, dezyderatow oraz opinii,
2) postcpowania z informacjami, sprawozdaniami i innymi dokumentami przedstawianymi
przez Burmistrza Rychwala na 4danie Rady Miejskiej w Rychwale lub jej
Przewodniczgcego.

Rozdzial 5
Postanowienia koncowe
§ 31. Czlonkom Komisji przysluguje zwrot kosztow podrozy na zasadach ustalonych
w przepisach okre§lajftcych nalezno§ci przysluguj4ce pracownikom z tytulu podrozy
slu2bowej na obszarze kraju.
§ 32. Czlonkowi Komisji za udzial w posiedzeniu Komisji lub zespolu problemowego
przysluguje wynagrodzenie w wysoko§ci 300,00 zl.
§ 33. Obslugc administracyjno-biurowq Komisji zapewnia Referat Gospodarki
w Urzgdzie.
§ 34. Traci moc Zarzgdzenie Burmistrza Rychwala z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie
powolania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz okre§lenia jej organizacji
i trybu dzialania, zmienione zarzadzeniami Nr 15/09 Burmistrza Rychwala z dnia 23 lipca
2009 r., Nr 15/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r., oraz Nr 2/2011 z dnia 18 stycznia 2011 roku .
§ 35. Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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