UCHWAŁA NR I/15/2018
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie powołania stałej Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
Działając na art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 z późń. zm.), § 47 ust.1 oraz 48 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XV/122/2011 Rady Miasta
Radzionków z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radzionków (Dz. Urz. Woj. Śl.
z 20 września 2013 r., poz. 5761 ze zm.)
§ 1. Powołuje się stałą Komisję Kultury, Oświaty i Zdrowia Rady Miasta Radzionków.
§ 2. W skład Komisji wchodzą:
1) Marian Dziembała,
2) Andrzej Hajda,
3) Klaudiusz Jania,
4) Ludomir Pawłowski,
5) Weronika Sitarz,
6) Dawid Tomczyk.
§ 3. Przedmiotem działania Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia są sprawy z zakresu:
1) funkcjonowania i rozwoju przedszkoli, szkół podstawowych oraz placówek oświatowych, wychowawczych
i opiekuńczych;
2) edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży;
3) funkcjonowania i rozwoju placówek upowszechniania kultury oraz promocji wszystkich jej dziedzin na terenie
miasta;
4) sportu masowego i wypoczynkowego oraz powszechnie dostępnej rekreacji mieszkańców;
5) edukacji kulturalnej, kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
6) ochrony materialnych dóbr kultury;
7) ochrony zdrowia;
8) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
9) ochrony rodziny w świetle sytuacji gospodarczej i demograficznej;
10) problemów adaptacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu;
11) ochrony prawnej i koordynacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich włączenia w życie lokalnej
społeczności;
12) współpracy z organizacjami charytatywnymi i miejskimi jednostkami opieki społecznej;
13) efektywnego przeciwdziałania alkoholizmowi;
14) poprawy bezpieczeństwa w mieście, porządku publicznego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej oraz
współpracy z policją.
§ 4. Traci moc uchwała Nr I/12/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie
powołania stałej Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia.

Id: 1430EE4D-9EEE-48FF-9C49-71112FE93D3B. Podpisany

Strona 1

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Stefan Hajda
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