UCHWAŁA NR II/10/18
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie powołania stałej Komisji Społecznej Rady Miasta Piekary Śląskie i ustalenia przedmiotu jej
działania
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r.
poz. 994 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 i ust. 3 Statutu Piekar Śląskich miasta na prawach powiatu, stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr XXXVII/448/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj.
Śl. 2017 r. poz. 3346 z późn. zm.),
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. Powołuje się na okres kadencji 2018-2023 stałą Komisję Społeczną Rady Miasta Piekary Śląskie,
zwaną dalej „Komisją”.
§ 2. Ustala się następujący przedmiot działania Komisji:
1) polityka społeczna,
2) przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz rozwiązywanie problemów rodzin dysfunkcyjnych,
3) promocja zdrowia i programów profilaktycznych dla mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci, osób starszych i kobiet w ciąży,
4) działalność placówek służby zdrowia,
5) profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom społecznym,
6) pomoc społeczna, w tym współpraca z ośrodkami opiekuńczymi,
7) wspieranie osób niepełnosprawnych,
8) aktywizacja osób starszych,
9) funkcjonowanie podmiotów działających na rzecz osób starszych w tym Rady Seniorów i Klubów Seniora,
10) ochrona środowiska,
11) opieka nad zwierzętami,
12) ochrona przeciwpowodziowa,
13) konsultacje z mieszkańcami, w tym ich szczególna forma – Budżet Obywatelski,
14) zwalczanie bezrobocia i aktywizacja lokalnego rynku pracy,
15) zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Miasta,
16) bezpieczeństwo publiczne,
17) współpraca z organizacjami i związkami międzygminnymi,
18) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności Komisji,
19) funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
20) komunikacja publiczna i transport,
21) sprawy przekazywane Komisji przez radnych.
§ 3. Zakres zadań Komisji obejmuje opiniowanie projektów uchwał, rozpatrywanie spraw i zagadnień,
formułowanie wniosków i zaleceń w sprawach określonych w § 2.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
Tomasz Wesołowski
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