UCHWAŁA NR II/06/2018
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie powołania komisji ds. społecznych
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
poz. 994,1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

z 2018 r.

§ 1. Powołuje się 5 - osobową komisję ds. społecznych w składzie:
1) Kulas Agata
2) Laskowska-Kabała Dorota
3) Loch Anna
4) Majdański Henryk
5) Starek Michał
§ 2. Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie projektów uchwał, wypracowanie wniosków oraz
propozycji rozwiązań w zakresie spraw wymienionych w zał. nr 1 do uchwały.
§ 3. Komisja na posiedzeniu dokona wyboru, ze swego grona, przewodniczącego i zastępcy
przewodniczącego komisji.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
w gminie Nowogród Bobrzański.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tomasz Sawicki
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Załącznik do uchwały Nr II/06/2018
Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 29 listopada 2018 r.
Wykaz zadań tematycznych będących przedmiotem działania Komisji ds Społecznych

Grupa tematyczna
Sprawy obywatelskie
Bezpieczeństwo publiczne

Główne zadania tematyczne
Zgromadzenia, zbiórki publiczne, procesje, organizacje
pozarządowe i pozasamorządowe, honorowe obywatelstwo
Ustrój wewnętrzny gminy, porządek publiczny, sprawy
związane z policją, strażą graniczną, referendum, wybory,
telekomunikacja, pomniki, nazwy ulic

Sprawy
wojskowe,
obrony
Sprawy związane z wojskiem i obroną cywilną, klęski
cywilnej
i ochrony
żywiołowe, ochrona przeciwpożarowa, służby ratownicze
przeciwpożarowej
Sprawy związane z postępowaniem administracyjnym przed sądami i kolegiami
Sprawy pomocy społecznej
Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przeciwdziałanie
Ochrona zdrowia, działalność patologiom społecznym, utrzymanie należytego stanu
kulturalna i sportowa
sanitarnego, choroby zakaźne, kultura fizyczna na terenie
gminy, działalność kulturalna na terenie gminy
Szkoły publiczne i placówki opiekuńczo-wychowawcze,
Edukacja
przedszkola, transport do szkół
Współpraca z organizacjami i organami pozagminnymi, związki
międzygminne,
współdziałanie
z innymi
gminami,
Współpraca ponadlokalna
przystępowanie
do
spółek
i spółdzielni,
współpraca
międzynarodowa
Wycinka, pielęgnacja i nasadzanie drzew i krzewów, parki,
Ochrona przyrody i środowiska
zwierzęta domowe,
Drogi i chodniki, oznakowanie dróg, lokalny i ponadlokalny
Komunikacja
transport zbiorowy
Ochrona gruntów rolnych i leśnych, zwalczanie organizmów
Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo
szkodliwych, szkodników i chwastów, ochrona zwierzyny
śródlądowe i łowiectwo
łownej
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