UCHWAŁA NR 245/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY OPATÓWEK
z dnia 6 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania i określenia zakresu zadań doraźnej Komisji ds. rozwoju Szałego Rady
Miejskiej Gminy Opatówek
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 oraz § 66 i § 67 Uchwały nr 222/16 Rady Gminy
Opatówek z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie Statutu Gminy Opatówek (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego poz. 7542 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję doraźną ds. rozwoju Szałego Rady Miejskiej Gminy Opatówek, zwaną
dalej Komisją.
§ 2. Ustala się następujący skład osobowy Komisji:
1) radna Agnieszka Suchorzewska,
2) radny Zbigniew Muzalewski,
3) radny Mateusz Walczak,
4) radny Paweł Bąkowski,
5) radny Jarosław Budka.
§ 3. Na Przewodniczącego Komisji wybiera się radną Agnieszkę Suchorzewską.
§ 4. Stwierdza się wybór radnego Pawła Bąkowskiego na Zastępcę Przewodniczącego Komisji.
§ 5. Do zadań Komisji Statutowej należy:
1) opracowanie pomysłów i koncepcji dot. rozwoju potencjału turystycznego i rekreacyjnego
miejscowości Szałe w Gminie Opatówek;
2) konsultacja powyższych pomysłów i koncepcji z mieszkańcami miejscowości Szałe,
przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi lub chcącymi działać na tym
terenie.
§ 6. Po zakończeniu zadań określonych w § 5 Komisja przedłoży Radzie Miejskiej Gminy
Opatówek sprawozdanie ze swej pracy.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Opatówek.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 245/21
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 6 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania i określenia zakresu zadań doraźnej Komisji ds. rozwoju Szałego Rady
Miejskiej Gminy Opatówek
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020
poz. 713 z późn. zm.) rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do
określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Z kolei Paragraf 16 ust. 2
Uchwały Nr 222/16 (z późn. zm.) Rady Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie
Statutu Gminy Opatówek pozwala Radzie na powoływać doraźne komisje do wykonania określonych
zadań w czasie trwania kadencji. Stosownie do § 66 przywołanej wyżej uchwały Komisja składa się z
Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie ustalonej przez
Radę odrębną uchwałą. Przewodniczącego Komisji oraz jego Zastępcę wybiera Rada spośród
członków Komisji. Ustalenia liczby członków Komisji, składu Komisji, Przewodniczącego oraz jego
Zastępcy dokonuje Rada w formie jednej uchwały. Kolejny paragraf Statutu Gminy Opatówek
określa, że przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych
określa Rada w odrębnych uchwałach. W związku z potrzebą usystematyzowania działań na rzecz
rozwoju potencjału turystycznego i rekreacyjnego miejscowości Szałe, w granicach której leży
zbiornik Szałe umiejscowiony na rzece Pokrzywnicy, a także wobec głosów mieszkańców,
przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, widzących ogromne możliwości rozwoju Gminy
Opatówek w zakresie turystyki, rekreacji i sportu, proponuje się powołać Komisję Doraźną ds.
rozwoju Szałego. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

