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RADA GMINY AUGUSTÓW VIII KADENCJI (2018-2023)
Cz ero b ka Kamil - Wicep rz ewo d nicz ący Rad y Gminy
Frąckiewicz Ewa - Prz ewo d nicz ąca Rad y Gminy
Galicki Jerz y (wyb rany w wyb o rach uz up ełniających w d niu 2 4 listo p ad a 2 0 19 r.)
Karcz ewski Henryk
Ko nd racka Bo ż ena
Ko walewski And rz ej
Kulb acka Danuta - Wicep rz ewo d nicz ąca Rad y Gminy
Łaniewski Krz ysz to f
Miko łajcz yk Marek Henryk
Milano wski Karo l
Pieńcz yko wski Marek
Ro sz ko wski Arkad iusz
Sujata Marek
Sz cz ep ański Michał
Wisz niewski Grz eg o rz
Z d z isław Chmielewski - z ło ż ył mand at rad neg o w trakcie kad encji (lip iec'2 0 19)

S kła d Komis ji Ra dy G miny V III ka de nc ji (20 1 8 -20 23)

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Komisji:
KOWALEWSKI
ANDRZEJ

Komisja Budżetu,
Planowania, Spraw
Gospodarczych i
Rolnictwa

Przewodniczący
Komisji:
KARCZEWSKI HENRYK

Wiceprzewodniczący
Komisji:

Wiceprzewodniczący
Komisji:

MILANOWSKI KAROL

CZEROBKA KAMIL

Członkowie:

Członkowie:

Komisja Oświaty,
Kultury i Spraw
Społecznych

Przewodniczący
Komisji:

Komisja Skarg
Wniosków i Petycji

Przewodniczący
Komisji:

SUJATA MAREK

ROSZKOWSKI
ARKADIUSZ

Wiceprzewodniczący
Komisji:

Wiceprzewodniczący
Komisji:

FRĄCKIEWICZ EWA

SZCZEPAŃSKI MICHAŁ

Członkowie:

Członkowie:

Członkowie:
MIKOŁAJCZYK MAREK
HENRYK
ŁANIEWSKI KRZYSZTOF
WISZNIEWSKI GRZEGORZ
CZEROBKA KAMIL

Członkowie:
ROSZKOWSKI ARKADIUSZ
MILANOWSKI KAROL

KULBACKA DANUTA
KONDRACKA BOŻENA
WISZNIEWSKI GRZEGORZ
PIEŃCZYKOWSKI MAREK

KOWALEWSKI
ANDRZEJ
KARCZEWSKI HENRYK
SUJATA MAREK

Skład osobowy rady gminy ustalany jest w drodze wyborów. Wybory do rad gmin są powszechne, równe, bezpośrednie i
odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rad gmin określa odrębna ustawa.
Kadencja rady gminy trwa 5 lat od dnia wyborów.
Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią
inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy, zgodnie z art. 18 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym należy:
-uchwalanie statutu gminy,
-ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego
działalności,
-powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na
wniosek wójta,
-uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
-uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
-uchwalanie programów gospodarczych,
-ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz
zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
-podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
-podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:
określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres
dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych
czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
przez wójta, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów
krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i
remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy, tworzenia i przystępowania do spółek
i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji
przez wójta, tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych
oraz wyposażania ich w majątek, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku
budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania,
-podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust.2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,
-podejmowanie uchwał w sprawch współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
-podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz
przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
-podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
-nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
-podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
-stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
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