
ZARZĄDZENIE Nr 0050.104.2011
Wójta Gminy Lubrza

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie powolania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Gminy
Lubrza oraz nadania Regulaminu organizacyjnego.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
zagospodarowaniu przestrzelmym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
r 141, poz. 1492, z 20051'. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 1'.Nr 45, poz. 319,
r 225, poz. 1635, z 20081'. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,

poz. 1413, z 2010 1'.Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804,
Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 1'.Nr 32, poz. 159, Nr 153,
poz. 901 ), zarządzam, co następuje:

§ l
l. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno- Architektoniczną zwaną dalej "Komisją",

jako organ doradczy w sprawach budownictwa, gospodarki przestrzennej oraz planowania
i zagospodarowania przestrzennego.

2. Komisja składa się z 4 członków, powołanych przez Wójta Gminy Lubrza:
- mgr inż. arch. Stanisława Brawata
- mgr inż. arch. Ewa Oglęcka
- mgr inż. Krzysztof Barwieniec
- mgr inż. Wioleta Szopian-Stopińska
Na Przewodniczącego Komisji wyznaczam Pana Krzysztofa Barwieniec.

3. Komisja składa się z osób o wykształceniu i przygotowaniu fachowym, związanym
bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego, rekomendowanych przez
stowarzyszenia zawodowe oraz Wójta Gminy Lubrza.

§ 2
Nadaję Komisji Regulamin określający organizację oraz zasady działania, którego treść
ustala załącznik do niniej szego Zarządzenia.

§ 3
Za udział w pracy i posiedzeniach Komisji, członkom Komisji nie będących etatowymi
pracownikami Urzędu Gminy w Lubrzy, przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości 500 zł za posiedzenie.

§4
Wydatki związane z działalnością Komisji, pokrywane będą z budżetu Gminy
i obejmują przygotowanie opinii, referatów oraz wynagrodzenie członków Komisji
uczestniczących w jej posiedzeniu.

§ 5
Zobowiązuję Inspektora ds. planowania przestrzennego inwestycji do zapewnienia
obsługi technicznej Komisji.

§6
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej.



§7
Traci moc zarządzenie Nr 158/2008 Wójta Gminy Lubrza z dnia 29.07.2008 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej Gminy Lubrza
oraz nadania Regulaminu organizacyjnego.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.104.2011
Wójta Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2011 r.

REGULAMIN PRACY
Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy w Lubrzy

§ 1
Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, zwana dalej "Komisją", jest organem
doradczym Wójta Gminy Lubrza w sprawach budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy.

§2
1. Komisja rozpatruje problemy zgłaszane przez Wójta Gminy Lubrza Inspektora

ds. planowania przestrzennego i inwestycji.
2. Członkowie Komisji wybierają Przewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Przewodniczący odpowiada za formułowanie ustaleń z posiedzeń Komisji oraz

reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Sekretarz Komisji odpowiada za nadzór nad całokształtem obsługi technicznej prac

Komisji, w tym sporządzania protokołów z posiedzeń i prowadzenia dokumentacji
Komisji.

§ 3
1. Terminy i tematykę posiedzeń, wynikające ze z głoszonych problemów ustala Wójt.
2. Zawiadomienia członków Komisji o terminie posiedzenia oraz zaproszenia osób

przewidzianych do udziału w posiedzeniach Komisji, dokonuje Inspektor
ds. planowania przestrzennego i inwestycji, w terminie 7 dni przed dniem
posiedzenia.

3. Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele gmin sąsiednich oraz
innych organów i instytucji.

§4
1. Przewodniczący Komisji może wskazać do opracowania opinii lub ekspertyzy

specjalistów spośród członków Komisji, a w uzasadnionych wypadkach spoza
Komisji.

2. Opracowane na piśmie opinie, ekspertyzy powinny być złożone co najmniej 5 dni
przed terminem posiedzenia Komisji u Inspektora ds. planowania przestrzennego
i inwestycji.

3. Na opracowanie opInII bądź ekspertyzy zostanie z wykonawcą zawarta umowa
o dzieło.

§ 5
Na posiedzeniu Komisji, członkowie podpisują listę obecności, która jest podstawą
do wypłaty należności.


