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UCHWAŁA NR XXXIII/361/20
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 30 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. konsultacji sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza
Na podstawie art.21 ust.1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z
2020r.,poz.713 z późn. zm.), oraz § 53 ust.1, § 56 ust.2 w związku z § 66 ust.2 uchwały nr LVI/510/18
Rady Miejskiej Karpacza z dnia 26 września 2018r. w sprawie Statutu Gminy Karpacz ( Dz. Urz. Wojew.
Doln. z 2018r. poz.4847 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/32/2018
powołania Komisji doraźnej ds.
zagospodarowania przestrzennego
zobowiązana zakończyć prace do
sprawozdanie ze swojej pracy.”.

Rady Miejskiej Karpacza z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie
konsultacji sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
miasta Karpacza § 3 otrzymuje brzmienie „§ 3 Komisja jest
dnia 30 czerwca 2021 r. i w tym terminie przedłożyć Radzie

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Karpacza
Tobiasz Frytz
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art.21 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym "1. Rada gminy ze swojego grona
może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania
oraz skład osobowy. (...) 3. Komisje podlegają radzie gmin, przedkładają jej plan pracy oraz
sprawozdania z działalności." Z kolei z treści § 53 ust. 1, § 56 ust. 2 i § 66 ust. 2 Statutu Gminy
Karpacz wynika, że "Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji
doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach. (....). § 56 ust. 1 pkt 2 Do powołania Komisji, jej
przewodniczącego oraz jego zastępcy stosuje się odpowiednio przepisy § 66 ust. 2 - 4. § 66.2
Rada wybiera Przewodniczącego Komisji , a następnie pozostałych członków Komisji ."
W dniu 29 października 2018r. Komisja doraźna ds. zagospodarowania przestrzennego miasta
Karpacza przedstawiła sprawozdanie ze swojej pracy, w jednym z wniosków Komisja zaleciła
Radzie Miejskiej Karpacza w kadencji 2018-2023 powołanie Komisji ds. zagospodarowania
przestrzennego miasta w celu Kontynuacji pracy nad Studium. W dniu 23 stycznia 2019r. Rada
Miejska Karpacza powołała na sesji Komisję doraźną ds. Studium, której praca zakończyć się
miała 31 grudnia 2020r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę prac nad projektem Studium,
Komisja nie jest wstanie zakończyć swojej pracy w wyznaczonym przez Rade terminie i
przedłożyć jej sprawozdanie przed uchwaleniem ostatecznej wersji projektu Studium.
Z inicjatywą uchwałodawczą wystąpił Klub Radnych „Obywatelski Karpacz”.
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