
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/217/2017 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 12 stycznia 2017 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 zm. poz. 1579) oraz § 69 Statutu Gminy Dobrzeń Wielki (uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

nr VI/55/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dobrzeń Wielki - Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego Nr 51, poz. 1040, zm.: Dz. Urz. Woj. Opolskiego: z 2007 r. Nr 58, poz. 1804; z 2011 r. Nr 75,  

poz. 934; z 2012 r. poz. 275; z 2014 r. poz. 1291), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Dobrzeń Wielki zmienia się załącznik nr 5, który otrzymuje brzmienie określone  

w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

 

Klemens Weber 
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Załącznik  

do uchwały nr XXVIII/217/2017 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 12 stycznia 2017 r. 

Załącznik nr 5  

do Statutu Gminy Dobrzeń Wielki 

WYKAZ KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI  

WRAZ Z RAMOWYM PLANEM ICH ZADAŃ 

I. KOMISJA REWIZYJNA 

1. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym (art. 18a) oraz określone w Statucie 

Gminy Dobrzeń Wielki (§16-§23 Statutu). 

2. Analizuje projekt budżetu Gminy, bieżącą realizację budżetu i sprawozdania z jego wykonania oraz 

przedkłada Radzie Gminy opinie w tych sprawach. 

3. Opiniuje projekty zmian budżetu Gminy w trakcie roku budżetowego oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

4. Analizuje zdolność kredytową Gminy i wydaje opinie dotyczące zaciągania kredytów i pożyczek przez Gminę. 

5. Wyraża opinie w sprawach projektów stawek podatków i opłat będących dochodami własnymi Gminy. 

6. Wydaje opinie w sprawach planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych 

7. Występuje z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach niezastrzeżonych dla innych podmiotów. 

8. Rozpatruje skargi, do załatwienia których organem właściwym jest Rada Gminy i przedstawia Radzie 

stanowisko dotyczące zasadności skargi. 

9. Wykonuje na wniosek Rady inne czynności oraz przygotowuje inne opinie i opracowania. 

II. KOMISJA GOSPODARKI I OCHRONY ŚRODOWISKA 

1. Wyraża opinię w sprawach dot. zagospodarowania przestrzennego Gminy. 

2. Rozpatruje i opiniuje sprawy dotyczące zagospodarowania gruntów, melioracji i ochrony gruntów. 

3. Opiniuje sprawy dot. gospodarowania mieniem komunalnym Gminy. 

4. Opiniuje projekty lokalizacji w Gminie inwestycji, w tym zakładów przemysłowych i obiektów handlowych. 

5. Opiniuje sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z ustaw: o ochronie zwierząt i o ochronie przyrody. 

6. Wyraża opinie w sprawach dot. gospodarki odpadami i innych zadań wynikających z ustawy o porządku 

i czystości w gminach. 

7. Opiniuje zaplanowane inwestycje gminne i wyraża opinię w sprawie priorytetów w tym zakresie. 

8. Analizuje rozwój przedsiębiorczości w Gminie i przygotowuje dla potrzeb Rady stanowisko w tej sprawie. 

9. Opiniuje projekt budżetu Gminy, w szczególności w części dot. inwestycji i gospodarki mieniem 

komunalnym Gminy. 

10. Opiniuje wykonania budżetu Gminy ze szczególnym uwzględnieniem zakresu wskazanego w pkt 7. 

11. Występuje z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach niezastrzeżonych dla innych podmiotów. 

12. Wykonuje inne czynności oraz sporządza opinie i opracowania w innych sprawach dla potrzeb Rady. 

13. Sprawuje funkcję kontrolną w zakresie ustalonym przez Radę. 

III. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I SPORTU 

1. Analizuje i opiniuje sprawy z zakresu funkcjonowania szkół i przedszkoli w gminie, w tym projekty sieci 

szkół i przedszkoli. 
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2. Opiniuje projekt budżetu Gminy w szczególności w części dot. finansowania: szkół, przedszkoli, 

Gminnego Ośrodka Kultury, Stacji Opieki „Caritas” oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również 

sprawozdania z wykonanie budżetu Gminy w tym zakresie. 

3. Analizuje realizację zadań przez jednostki wymienione w pkt 2. 

4. Analizuje wydatki jednostek oświatowych i wychowawczych i sportu gminnego. 

5. Opiniuje projekt Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

6. Opiniuje projekt Rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

7. Opiniuje programy zdrowotne realizowane przez Gminę. 

8. Występuje z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach niezastrzeżonych dla innych podmiotów. 

9. Wykonuje inne czynności oraz sporządza opinie dla potrzeb Rady. 

10. Sprawuje funkcje kontrolną w zakresie ustalonym prze Radę. 
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