
  

ZARZĄDZENIE Nr  37/2018 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 21 marca 2018 roku 

 
w sprawie powołania Rady Inicjatyw Gospodarczych przy Burmistrzu Karczewa 

  
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz 1875 z późn. zm
1
) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. 1. Powołuje się Radę Inicjatyw Gospodarczych przy Burmistrzu Karczewa w 

składzie:   

1) Balcerzak Krzysztof; 

2) Frączak Krzysztof; 

3) Malitka Konrad; 

4) Smoter  Włodzimierz; 

5) Soszyński Paweł. 

2. Rada Inicjatyw Gospodarczych przy Burmistrzu Karczewa działa na podstawie 

Regulaminu stanowiącego Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

3. Nadzór i koordynację nad pracą Rady powierza się Sekretarzowi Gminy Karczew. 

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia  powierza się Sekretarzowi Gminy Karczew. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  

 

       Burmistrz Karczewa 

Władysław Dariusz Łokietek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. 

poz. 130. 

 

 



ZAŁĄCZNIK  

do ZARZĄDZENIA Nr 37/2018  

BURMISTRZA KARCZEWA  

z dnia 21 marca 2018 r.  

 

  

Regulamin 

Rady Inicjatyw Gospodarczych 

przy Burmistrzu Karczewa 
 

Rozdział 1 

Zadania Rady Inicjatyw Gospodarczych 

 

§ 1. 1. Rada Inicjatyw Gospodarczych, zwana dalej Radą, działa przy Burmistrzu 

Karczewa sprawując funkcje opiniodawczo – doradcze w sprawach związanych z rozwojem 

gospodarczym Gminy Karczew. 

2. Rada reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze.  

3. Rada wspiera działania Burmistrza Karczewa poprzez wiedzę, doświadczenie i 

znajomość problemów przedsiębiorców działających na terenie Gminy Karczew. 

 

§ 2. 1. Rada uprawniona jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatywy 

rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki Gminy Karczew.  

2. Rada może uczestniczyć w przygotowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej w 

Karczewie oraz zarządzeń Burmistrza Karczewa związanych z gospodarką i 

przedsiębiorczością.  

3. Rada może konsultować i opiniować wdrażanie oraz funkcjonowanie przedsięwzięć 

przygotowywanych przez Burmistrza Karczewa, dotyczących prowadzenia działalności 

gospodarczej i inwestycyjnej w Gminie Karczew. 

 

Rozdział 2 

Organizacja i tryb pracy Rady 

 

§ 3. 1. Rada liczy od 3 do 7 członków powoływanych przez Burmistrza spośród 

kandydatów zgłoszonych (zaproponowanych) przez środowisko przedsiębiorców z Gminy 

Karczew. Kandydaci do Rady kolejnych kadencji mogą być zgłaszani Burmistrzowi na 

piśmie najpóźniej na miesiąc przed końcem kadencji Rady. 

2. Kadencja Rady wynosi dwa lata. 

3. W skład Rady wchodzą:  

1) przedstawiciele środowiska przedsiębiorców z terenu Gminy Karczew; 

2) przedstawiciele organizacji samorządu gospodarczego i organizacji pracodawców 

działających na terenie Gminy Karczew; 

4. Członek Rady ma prawo zrezygnować z pełnienia swojej funkcji w każdym czasie. W 

takim przypadku Burmistrz może uzupełnić skład Rady o osobę spośród kandydatów 

zgłoszonych w trybie ust. 1 powyżej. 

5. Członek Rady nie pobiera żadnego wynagrodzenia z tytułu udziału w Radzie. 

Pełnienie jego funkcji ma charakter społeczny.  

 

§ 4. 1. Rada wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Prezydium Rady.  

2. W skład Prezydium Rady wchodzą Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący 

Rady oraz Burmistrz Karczewa jako honorowy członek Prezydium Rady. 

3. Wybór Prezydium Rady następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym 

spośród członków Rady.   

 

§ 5. 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący Rady. 



2. Przewodniczący Rady: 

1) ustala porządek i termin obrad Rady w porozumieniu z Burmistrzem Karczewa; 

2) powiadamia członków Rady oraz inne zaproszone osoby o terminie, porządku i tematyce 

posiedzenia;  

3) przewodniczy obradom Rady; 

4) reprezentuje Radę na zewnątrz; 

5) zaprasza na posiedzenia Rady, w porozumieniu z Burmistrzem Karczewa, przedstawicieli 

organów, instytucji i organizacji, które nie są reprezentowane w Radzie, a których 

działanie dotyczy lub może dotyczyć przedsiębiorczości i gospodarki; 

6) inicjuje i organizuje prace Rady. 

 

§ 6. 1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał z udziałem Burmistrza 

Karczewa.  

2. Członkowie Rady będą powiadomieni o posiedzeniach Rady drogą mailową na 

adresy uprzednio przez nich wskazane. 

3. Posiedzenia Rady są protokołowane i każdorazowo sporządzana jest lista obecności. 

 

§ 7. 1. Rada może wyrazić swoją opinię lub wniosek w formie odpowiedniego zapisu w 

protokole posiedzenia Rady.  

2. Opinie lub wnioski podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym. 

3. Opinie lub wnioski podpisuje Przewodniczący Rady. 

 

§ 8. 1.  Nadzór i koordynację nad pracą Rady obejmuje Sekretarz Gminy. 

2.  Obsługę Rady zapewnia Sekretariat Burmistrza Karczewa, do zadań którego należy: 

1) przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady w zakresie porządku i tematyki ustalonej 

przez Radę i Burmistrza Karczewa;  

2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady. 

 

  

  

        Burmistrz Karczewa 

Władysław Dariusz Łokietek 

 


