UcHwAŁA NR lll4/20l0
RADY GMINY CZARNA
zdnia
rv sprawie zmianv Uchwał'v

2

grudnla 2010

r.

Nr vl/5rll2003 Rady Gminy Czarna z dni' 27 marca 2003 roku w Śprawie
uchwalenia Strtutu Cminv Cznrna.

Na podsta$ie art'3 llsl.I' art'18 ust'2 pkl lońz arl'l8a usl'2' art.2l ust'l iart.22 usta$} zdnia 8 marca |990
roku o samorządzie gminnyn / lj. Dz'U' z2001 roku Nr l42 , paz'1591 zpóżn'?lnn./ oraz $ 14 ust.l0 statutu
Gminy czarna stanowiące8o załącznik do Uchwaiy Nr Vl/54/2003 Rady Gminy czalfia z dnia2'7 marca 2003 roku

wsprawieuchwaleniaStatutuGmillyczarna_RadaGminywCza-rnejuchwala.conastępuje|

l'

s l. l' Dokonuje się w lreści Slalutll Gminy czarna naslępliących zmian:
l u ii l2 dol}ch!Aso\Ą) usl'l olrl]nuje brznlien'<

"Rada Gmlny PotvoluJe na5lępuJące slal(

Komi!cI

I/Komisję Re\ł.izyiną
2/Kofi jsję oświaty,Kullury, Spońtl i PoIityki spo]ęcznej.

j/Ko

isje BudŹetu.FiDansó$ i l{oŻ}voiu Cospodarczego .''

2' Dokonuje się w treści Regulaminu Rady Gminy czarna slanowiącego zalącŻnik Nr 3 do Statutu cm;ny
cZarna następujących zmian:

l) l/dolychczasowy

$

4l otrąvfruje brznienie:..Rada Gminy powołuje naslępujące Komisje

stał€:

l/Komisję Rewizyjną
2^(omisję oświaty

'Kultury 'sportu.

i Polityki Społecznej.

]/Komjsję Budżetu, Fjnansów i Rozwoju Gospodarczego .''
2) 2/ w $ 43 dotychczasoxf' ust.2

''

o1rłm{e brzmienie:

2' Komisja oświaty' Kultury. sportu i Polityl(i Spolecznei:

l/ocena tunkcjonowania placówek oświaty i wychotvania przedszkolncgo'
2/ocena funkcjonowania placówek kultu.v oraz d7'iałań na rzęcz rozwoilJ i promocji kultury'
3/ ocena stanll sporfu i rekreacji

olaz działań na rzecz rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej.

4/ ocena belpiec,/eńso\a publiCZnr8o na lerenie gmin}.

5/ocena funkcjonowania służby zdro\tia'

6/ocelra i analiza funl(c.jonowrnia pomocy społccznei'
7 lanalizowanie

dzialań Podejmowalrych na rzecz ogmfliczenia alkoholizmu i jego skutków,

8/ocęna wykorzystania środdków na profi laktykę przeciwalkoholową''
] l

$

6 43

doly.hczasoB) L].l'J otlz) mLl'ę brzmiellie:

--3. Komisja BudŹetu.

Fina'sów i Rozwoju Gospodarczego:

]/opiniowan;e projeklu budŻetu 8nriDy.

z/opiojowanie sprawozdań z wykonania budŻelu gminy,

]/oceM i analiza slanu gospoda.ki \łodno _ścickowej i gospodarki odpadami'
4/ocena realizacj i zadan inwęstycyjnych.
5/ ocena strategii rozwoju gospodatczego gminy olaz

zlgospodaro\łania przestfzennego terenów'

6/propagowanie syst()mó$ wspierania ; roz\łoiu rolnictlva.
ld:

UUPLM-IMlTM_GTwvMJxLlPł]vKNN4

Podp]Śin!

7/współpraca z ins1ytucjami i organizacjanli działającymi na rzecz rolnictwa '''
4) w$ 43 skreś]a się tLst.4 i ust 5.
5) w $ 43 dotychczasowy ust 6 otrzymuje oznaczenie LLst.4.

27 marca 2003 roku
52. Pomstałe postanowienia Uchwały Nr Vl/5'łl2003 Rady Gminy Czarna zdnja
w sprawie uchwalenia statutu cniny czarna pozostająbez zmian'
j wchodzi w Źycie
s 3. Uchwała podlega ogłoszen;u w Dzienniku Urzędowym wojęwództwa Podkarpackiego
po upływie l4 dni od dnia ogłoszenia'
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