
Załącznik nr 6 
do Statutu Gminy Szydłów 
 

Zakres działań Komisji oświaty, kultury, sportu i promocji gminy, Komisji 
bezpieczeństwa i porządku publicznego i Komisji budżetu 

 
Komisja oświaty, kultury, sportu i promocji gminy 
 
Zadania Komisji oświaty, kultury, sportu  i promocji gminy dotyczą spraw 
związanych z oświatą i wychowaniem, kulturą, kulturą fizyczną i w szczególności 
obejmują sprawy związane z: 
1. utrzymaniem i rozwojem placówek oświaty i wychowania, opiniowaniem potrzeb 
     inwestycyjnych i remontowych tych placówek; 

         2.   rozwojem sportu, turystyki i rekreacji; 
         3.   działaniami zmierzającymi do aktywnego promowania gminy; 
         4.   organizacją imprez kulturalnych i sportowych gminy; 
         5.   innymi zadaniami związanymi z przedmiotem działania komisji inicjowanymi  przez  
               radnych; 

6.  opiniowaniem budżetu gminy, w szczególności w dziale oświata i wychowanie; 
7.  przygotowaniem i opiniowaniem wniosków dotyczących zadań priorytetowych  

 i powierzonych z zakresu remontów placówek oświatowych, kultury i sportu; 
        8.   przygotowywaniem projektów i opinii dotyczących tworzenia lub likwidacji placówek  
              oświaty i upowszechniania kultury; 
        9.   innymi działaniami zleconymi przez wójta gminy bądź przewodniczącego rady gminy 

        10.   wspieraniem inicjatyw o charakterze kulturalnym 
        11.   dbaniem o lokalne dziedzictwo kulturowe; 
        12.   opiniowaniem projektów uchwał rady gminy; 
        13.   występowaniem z inicjatywą uchwałodawczą. 

 
Komisja bezpieczeństwa i porządku publicznego 
 
Zadania Komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego dotyczą spraw 
związanych z bezpieczeństwem, ładem i porządkiem publicznym i w szczególności 
obejmują sprawy związane z: 

   1. ochroną środowiska; 
   2. przestrzeganiem prawa przez obywateli i instytucje; 
   3. ochroną mienia; 
   4. zabezpieczeniem ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego; 
   5. ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową; 
   6. współpracą z policją; 
   7. opiniowaniem spraw związanych z finansowaniem ochotniczych straży pożarnych; 
   8. kontrolą miejsc szczególnie zagrożonych, przepustów przy drogach dojazdowych  
       i zalecania ich oczyszczania; 
   9. opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
 10. innymi działaniami wnioskowanymi przez wójta gminy bądź przewodniczącego rady 

  gminy; 
  11. utrzymaniem i eksploatacją gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; 
 12. opiniowaniem projektów uchwał rady gminy; 
13. występowaniem z inicjatywą uchwałodawczą. 

 
 
 
 



Komisja budżetu 
 
Zadania Komisji budżetu dotyczą spraw związanych z finansami gminy  
i w szczególności obejmują sprawy związane z: 
 

        1. czuwaniem nad prawidłową realizacją budżetu gminy; 
        2. wyrażaniem opinii i zajmowaniem stanowiska w sprawach zaciągania zobowiązań 

          na następny rok budżetowy oraz kredytów bankowych;  
        3. promowaniem i stwarzaniem sprzyjających warunków do rozwoju małych i średnich    
            przedsiębiorstw działających na terenie gminy;  
        4. opiniowaniem projektu budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej gminy; 
        5. opiniowaniem projektów uchwał w sprawie podatków i opłat; 
        6. opiniowaniem procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości 
            materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi; 
        7. opiniowaniem projektów zmian uchwały budżetowej, prowizorium oraz uchwały  
            o procedurze uchwalania budżetu; 
        8. innymi działaniami wnioskowanymi przez wójta gminy bądź przewodniczącego rady  
            gminy; 
        9. opiniowaniem projektów finansowania inwestycji własnych gminy; 
      10. opiniowaniem projektów uchwał rady gminy; 
       11. występowaniem z inicjatywą uchwałodawczą. 

 


