UCHWAŁA NR 94/11
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie określenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy Opatówek
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 68 ust. 1 uchwały Nr 56/03 Rady Gminy Opatówek
z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Opatówek ( Dz. Urz. Województwa
Wielkopolskiego Nr 138, poz. 2596 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się przedmiot działania komisji stałych - wewnętrznych organów Radypowołanych na podstawie § 16 ust. 1 pkt 2-6 uchwały Nr 56/03 Rady Gminy Opatówek z dnia
2 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Opatówek:
1) Przedmiotem działania Komisji Rolnictwa są sprawy dotyczące w szczególności:
a) opiniowania projektu budżetu gminy w zakresie rolnictwa, leśnictwa, ochrony
środowiska,
b) opiniowania projektów uchwał w sprawie podatków: rolnego, leśnego,
od nieruchomości, od środków transportowych,
c) rolnictwa z zakresu skupu żywca i płodów rolnych,
d) przetwórstwa rolno-spożywczego,
e) ochrony środowiska i gospodarki wodnej w gminie,
f) targowiska gminnego,
g) zieleni gminnej i zadrzewień,
h) analizy stanu bezrobocia na wsi,
i) stanu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze gminy,
j) konserwacji urządzeń melioracyjnych, reaktywowania spółek wodnych.
2) Przedmiotem działania Komisji Budżetu, Finansów, Założeń i Planów Gospodarczych
oraz Porządku Publicznego są sprawy dotyczące w szczególności:
a) opiniowania projektu budżetu gminy, jego zmian w ciągu roku budżetowego,
b) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
c) oceny wykonania budżetu gminy,
d) procedury uchwalania budżetu gminy,
e) ustalania kryteriów i priorytetów budżetowych,
f) ustalania planów gospodarczych gminy,
g) ustalania podatków i opłat lokalnych,
h) bezpieczeństwa i porządku publicznego,
i) ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
3) Przedmiotem działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia są sprawy
dotyczące w szczególności:
a) opiniowania projektu budżetu gminy w zakresie oświaty, kultury, sportu, zdrowia,
b) edukacji publicznej, w tym realizowanej przez samorządowe szkoły i przedszkola,
c) działalności kulturalnej prowadzonej przez gminne instytucje kultury,
d) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
e) zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
f) ochrony zdrowia, w tym działalności gminnej służby zdrowia,
g) polityki prorodzinnej,
h) pomocy społecznej, w tym działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

i) kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych.
4) Przedmiotem działania Komisji Infrastruktury Technicznej i Inwentaryzacji są sprawy
dotyczące w szczególności:
a) zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
c) infrastruktury drogowej ( drogi, mosty, chodniki, place itp.) i oświetlenia
ulicznego,
d) infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, urządzeń sanitarnych i wysypisk
odpadów komunalnych,
e) gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
f) ochrony środowiska, gospodarki wodnej,
g) przygotowania i analizy dokumentów do wniosku o komunalizację mienia,
h) oceny pracy komisji inwentaryzacyjnych urzędu gminy i gminnych jednostek
organizacyjnych,
i) lokalnego transportu zbiorowego,
j) działalności w zakresie telekomunikacji.
5) Przedmiotem działania Komisji Mieszkaniowej są sprawy dotyczące w szczególności:
a) właściwego utrzymania i eksploatacji gminnych zasobów mieszkaniowych,
b) przydziału, wynajmu, zamiany oraz inne wynikające z uchwały Nr 73/03 Rady
Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Opatówek,
c) badania warunków mieszkaniowych osób ubiegających sie o przydział lokali
poprzez wizje lokalne, wywiady środowiskowe,
d) warunków udzielania oraz wysokości bonifikat przy sprzedaży mieszkań
komunalnych,
e) monitorowania
realizacji
Wieloletniego
programu
gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Opatówek,
f) gminnego budownictwa mieszkaniowego.
§ 2. Przedmiotem działania wszystkich komisji stałych są sprawy dotyczące w szczególności:
1) opiniowania innych, nie wymienionych w § 1, projektów uchwał i zarządzeń
dotyczących spraw, dla których wymagana jest opinia komisji,
2) wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym
tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania
programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
3) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
4) promocji gminy,
5) rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 35/03 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 marca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminów pracy Komisji stałych Rady Gminy Opatówek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR 94/11
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie określenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy Opatówek

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) rada gminy ze swojego grona może powołać stałe
i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
Statut Gminy Opatówek w § 68 ust. 1 również obliguje Radę do określenia przedmiotu
działania poszczególnych komisji stałych i zakresu zadań komisji doraźnych.
Przedmiot działania komisji stałych Rady Gminy Opatówek jest określony Uchwałą
Nr 35/03 Rady Gminy Opatówek z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia
Regulaminów pracy Komisji stałych Rady Gminy Opatówek. Jednakże z uwagi na zmianę
Statutu Gminy po podjęciu uchwały Nr 35/03, zachodzi potrzeba uporządkowania formalnoprawnego w tym zakresie.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

