
UCHWAŁA NR II/8/14
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia zakresu działania stałych Komisji Rady Gminy Stary Lubotyń.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. Do zadań wspólnych wszystkich stałych komisji Rady Gminy Stary Lubotyń należy 
w szczególności:

1) opiniowanie projektów uchwał w sprawie uchwalenia budżetu gminy na dany rok kalendarzowy 
oraz jego zmian,

2) uchwalanie wewnętrznych regulaminów działania komisji,

3) opiniowanie projektów programów gospodarczych,

4) opiniowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych,

5) opiniowanie wykonania budżetu.

§ 2. Do zadań poszczególnych komisji należy w szczególności:

1) Komisja Budżetu i Finansów:

a) opiniowanie i przedkładanie Radzie wniosków wynikających ze sprawozdań finansowych,

b) opiniowanie projektu budżetu Gminy,

c) współpraca ze Skarbnikiem Gminy, głównym księgowym budżetu w zakresie projektowania, 
realizacji i zmian w budżecie Gminy,

d) opiniowanie wykonania budżetu w zakresie ustalonym wymogami określonymi ustawą 
o finansach publicznych,

e) opiniowanie projektów uchwał dotyczących ustalenia opłat za dostarczaną wodę 
i wprowadzone ścieki do gminnych urządzeń kanalizacyjnych,

f) rozpatrywanie wniosków, opiniowanie uchwał oraz inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie 
ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz utrzymania czystości na terenie Gminy,

g) opiniowanie uchwał i wniosków dotyczących wysokości czynszu regulowanego,

h) opiniowanie planów inwestycji oraz wysokości wydatków w tym zakresie,

i) współdziałanie ze starosta i powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego w zakresie 
wspólnych zadań architektoniczno-budowlanych,

j) opiniowanie uchwał i wniosków w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości gminnych,

k) opiniowanie uchwał i wniosków dotyczących długoletnich umów najmu i dzierżawy 
nieruchomości gminnych,

l) inicjowanie działań dotyczących pozyskiwania środków pomocowych,

m) zgłaszanie inicjatyw w zakresie pobudzania rozwoju gospodarczego gminy,

n) inspirowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej,

o) opiniowanie uchwał Rady Gminy Stary Lubotyń dotyczących wprowadzenia zmian w Strategii 
Rozwoju Gminy, związanych z rozwojem gospodarczym i przedsiębiorczością.
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2) Komisja Spraw Społecznych i Obywatelskich:

a) opiniowanie uchwał w zakresie utworzenia lub likwidacji gminnych jednostek oświatowych,

b) opiniowanie planu sieci szkół i publicznych przedszkoli na terenie Gminy,

c) opiniowanie innych uchwał Rady Gminy w zakresie zadań z oświaty,

d) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i placówkami działającymi w Gminie w zakresie 
kultury i sportu,

e) opiniowanie uchwał w zakresie tworzenia lub likwidacji gminnych jednostek kulturalnych 
i sportowych,

f) rozpatrywanie wniosków oraz opiniowanie uchwał dotyczących przekazywania dotacji 
z budżetu Gminy na funkcjonowanie działających w Gminie organizacji, klubów 
i stowarzyszeń sportowych,

g) opiniowanie innych uchwał Rady Gminy w zakresie zadań dotyczących kultury i sportu,

h) opiniowanie zadań Gminy w zakresie opieki społecznej wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej,

i) opiniowanie rocznych Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,

j) rozpatrywanie informacji właściwego inspektora sanitarnego o stanie bezpieczeństwa 
sanitarnego Gminy,

k) opiniowanie innych spraw z zakresu opieki społecznej, jak też spraw wynikających 
z przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

l) rozpatrywanie wniosków, opiniowanie uchwał oraz inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego,

m) opiniowanie uchwał w sprawie zmiany nazw ulic i placów na terenie Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i przewodniczącym komisji stałych Rady 
Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Jan Janusz Podbielski
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