DRUK nr 4Ą
Projekt Grupy Radnych
Podstawa: § 25 ust. 2 pkt.3
uchwały Nr XCIX/I512/14 RMK
z dnia 12 marca2}I4 r.
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Uchwała Nr ...........
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
z dnia2L grudnia2014 r
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w sprawie powołania Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Na podstawie § 38 ust. 1 uchwaĘ Nr XCIX/I512ll4 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w
sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIil Nowa Huta w Krakowie (Dz.Urz. Woj. Mał. z2014 r.
poz.1854) Rada Dzielnicy XVIil Nowa Huta uchwala, co następuje:

§l

Powołuje się Komisję Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy XVIII
Nowa Huta w składzie do 7 członków.

§2

Ustala się przedmiot działania Komisji:
1. Przygotowuje propozycje uchwał i projekt podziału środków ptzęznaczonych na zadania dotyczące spraw
mieszkaniowych, polityki społecznej i rodziny, osób niepełnosprawnych oraz placówek zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej.
2. Opiniuje projekty uchwał przedstawione i wnoszoneprzez podmioty, którym przysługuje prawo inicjatywy
uchwałodawczej zgodnie z § 42 ust. l uchwały Nr XCIX/IS|ż/l4 Rady Miasta Krakowa z dnia lż marca
2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (Dz. Urz. Woj.
Mał. z 2014 r. poz. 1854), a dotyczące zagadnień z zal<resu spraw mieszkaniowych, polityki społecznej i
rodziny, osób niepełnosprawnych oruzplacówek zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
3. ZajmĄe się rozpoznawaniem poziomu życia rodzin w dzięlnicy oraz problemów społecznych wpływających
na sytuację i miejsce w rodzinie młodego pokolenia, ludzi starszych i osób niepełnosprawnych.
4, Współpracuje z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządov,,ymi działającymi na rzecz rodziny.
5. Wspiera i współpracuje z organizacjami zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych.
6. Wspiera działania doty czące rehabi l itacj i osób niepełnosprawnych.
7. Inicjuje i wspiera działania związane z promocją zdrowego trybu życia ochroną zdrowia dziecka, z
zapobieganiem chorobom społecznym i patologiom.
8. Sprawy określone w § 42 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1 5l2ll4 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 20l4 r. w
sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (Dz.Utz. Woj, Mał. z20l4
r. poz. 1 854)"

§3

Ustala się następujący skład Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdtowia i Osób Niepełnosprawnych Rady
Dzielnicy XVII Nowa Huta:
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l. Małgorzata Bąk
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2. Bogumiła Drabik
3. Stanisław Moryc

4.Iwona Sewiło
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Przłwodniczący
Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII Nowa Huta
uzasadnienie:
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