
ZARZĄDZENIE Nr 113/2016 
Burmistrza Opoczna 

z dnia 20 czerwca 2016 r. 

zmiema1ące zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno
Architektonicznej. 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 199, zmiany Dz. U. z 2015 r. poz. 443, 774, 1265, 
1434, 1713, 1777, 1830 i 1890) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), zarządzam co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Burmistrza Opoczna Nr 45/2004 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie 
powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zmienionego zarządzeniami: 
Nr 27/2006 z dn. 12 kwietnia 2006 r., Nr 30/2006 z dnia 4 maja 2006 r., Nr 21/2008 z dn. 15 
lutego 2008 r., Nr 66/2012 z dn. 26 kwietnia 2012 r., Nr 67/2012 z dn. 26 kwietnia 2012 r., Nr 
238/2014 z dn. 29 grudnia 2014 r., Nr 1/2015 z dn. 7 stycznia 2015 r., Nr 120/2015 z dn. 15 
czerwca 2015 r., Nr 210/2015 z dn. 2 października 2015 r., Nr 101 z dnia 3 czerwca 2016 r. w 
§ 1 wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 
„4. Za pracę w komisji członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości: 
1) za udział w posiedzeniu opiniującym dokument przedłożony przez burmistrza, członek 
komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 525 zł, 
2) za udział w posiedzeniu opiniującym dokument przedłożony przez burmistrza, 
przewodniczący komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 680 zł.", 
2) dodaje się ust. 5 o brzmieniu: 
„5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 uwzględnia koszty dojazdu." 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 15 
czerwca 2016 r. 
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