
UCHWAŁA NR II-6-2018
RADY GMINY NĘDZA

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa oraz ustalenia 
przedmiotu i zakresu jej działania

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2018 roku 
poz. 994 z późn. zm.) § 15 i § 68 ust.1 Statutu Gminy Nędza (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 3 marca 
2003 roku nr 11 poz.404 z późn. zm.)

Rada Gminy Nędza

uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Powołuje się stałą Komisję Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa w składzie :

1) Leszek Gomółka

2) Karol Kalemba

3) Krystian Okręt

4) Damian Syrnik

5) Daniel Cyfka

6) Henryk Postawka

7) Renata Bienia

8) Anita Pendzich

2. Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez 
Przewodniczącego Rady Gminy.

§ 2. Przedmiot i zakres działania Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa ustala się 
następująco :

1) opiniowanie, wnioskowanie i ocena funkcjonowania przedszkoli, szkół;

2) opiniowanie wniosków dotyczących przekształceń organizacyjnych w zakresie funkcjonowania oświaty 
,kultury i sportu w Gminie;

3) nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi , stowarzyszeniami i innymi organizacjami 
w zakresie oświaty, kultury i sportu;

4) opiniowanie, wnioskowanie i ocena funkcjonowania Gminy w zakresie : pomocy społecznej , ochrony 
zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego , rolnictwa, ochrony środowiska, ochrony 
przeciwpożarowej i przeciwpowodziow;

5) wnioskowanie, opiniowanie spraw w zakresie podnoszenia poziomu zdrowotnego mieszkańców Gminy, 
rehabilitacji, likwidacji barier dla niepełnosprawnych ,przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologii 
społecznej;

6) bieżaca analiza i opiniowanie systemu zarządzania kryzysowego w Gminie,

7) opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu działania Komisji;

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Gerard Przybyła
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UZASADNIENIE

  Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań,

ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
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