
 

UCHWAŁA NR II/7/2018 

  Rady Powiatu Kępińskiego 

  z dnia 29 listopada 2018 r. 

 

w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego,  ustalenia 

przedmiotu ich działania oraz składów osobowych. 

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz § 8 pkt 3 - 7 i § 57 ust. 1 Statutu 

Powiatu Kępińskiego ustalonego uchwałą Nr XLVII/281/2018 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 16 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. 

poz. 8211) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się następujące stałe komisje Rady Powiatu Kępińskiego : 

1) Komisja Budżetu i Finansów, której przedmiotem działania są sprawy budżetu             

i finansów Powiatu Kępińskiego.  

W skład komisji wchodzą radni : 

a) Witold Jankowski 

b) Renata Ciemny 

c) Marek Potarzycki 

d) Alicja Śniegocka 

e) Robert Kieruzal 

 

 

2)  Komisja Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego, której przedmiotem 

działania są sprawy związane z oświatą, kulturą, sportem oraz promocją powiatu               

i kierunkami rozwoju gospodarczego. 

W skład komisji wchodzą radni: 

a) Regina Marczak 

b) Iwona Gogół 

c) Grzegorz Berski 

d)  Jolanta Jędrecka 

 

 



3) Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, której przedmiotem 

działania są sprawy związane z ochroną środowiska,  

       leśnictwem i rolnictwem na terenie powiatu .  

       W skład komisji wchodzą radni:  

a) Jan Wawrzyniak 

b) Dariusz Gąszczak 

c) Zdzisław Burzała 

d) Marek Potarzycki 

 

 

4) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie, której przedmiotem 

działania są sprawy związane z opieką zdrowotną, społeczną oraz z zakresu 

pomocy rodzinie na terenie powiatu kępińskiego.  

W skład komisji wchodzą radni : 

a) Regina Marczak 

b) Renata Ciemny 

c) Włodzimierz Mazurkiewicz 

d) Michał Solecki 

e) Grzegorz Berski 

f) Krystyna Możdżanowska 

g) Jolanta Jędrecka 

     

 

5) Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, której przedmiotem 

działania są sprawy dotyczące przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz 

komunikacji i dróg.  

W skład komisji wchodzą radni : 

a) Marian Górecki 

b) Dariusz Gąszczak 

c) Tomasz Gatner 

d) Iwona Gogół 

e) Zdzisław Burzała 

 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

  do Uchwały Nr II/7/2018 

Rady Powiatu Kępińskiego 

  z dnia 29 listopada 2018 r. 

 

w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego i ustalenia 

przedmiotu ich działania oraz składów osobowych. 

 

 
             Zgodnie art. 17 ust. 1  ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu może 

powoływać ze swojego grona stałe komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot 

ich działania oraz skład osobowy. 

Komisje te podlegają Radzie Powiatu w całym zakresie swojej działalności, 

przedkładają swoje plany pracy i sprawozdania z funkcjonowania. 

W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie stosownej w tej sprawie uchwały. 


