
Uchwała Nr II/11/2006
Rady Gminy  Lubsza
z dnia 05.12.2006r.

	 w sprawie powołania stałej komisji Rady Gminy Lubsza.

Na podstawie art.21 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 
z późniejszymi  zmianami, w związku z § 14 ust.1, 2, 3 Statutu Gminy Lubsza uchwalonego Uchwałą Nr IV/36/2003 z dnia 21 lutego 2003r. ( Dz. Urz. Województwa Opolskiego nr 28, poz. 662 z dnia 17.04.2003r. )
Rada Gminy Lubsza uchwala co następuje :

§ 1

1.	Powołuje się spośród Radnych Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Młodzieży zwaną dalej Komisją.
2.	Ustala się pięcioosobowy skład tej Komisji.

3.	Zatwierdza się następujący skład osobowy tej Komisji :
1)	Radna Anna Dyda
2)	Radny Stanisław Kowalski
3)	Radny Zbigniew Skibiński
4)	Radny Tadeusz Grązka
5)	Radny Kazimierz Sobczak

§ 2

Ustala się zakres działania Komisji  :

1. Opracowanie opinii lub wniosków w sprawach przekazywanych ( zlecanych )
    przez Wójta Gminy i przedkładania tychże opinii bądź wniosków Radzie
    Gminy do zatwierdzenia.
2. Opiniowanie lub sporządzanie odpowiednich wniosków obejmuje 
    w szczególności sprawy z zakresu :
1)	projektu budżetu i planu gospodarczego na każdy rok budżetowy,
2)	sprawozdania z realizacji budżetu i zadań rzeczowych za dany rok budżetowy.
3. Kreowanie prorodzinnej polityki społecznej w gminie.



§ 3

Komisja współpracować będzie z właściwymi merytorycznie jednostkami  organizacyjnymi i stanowiskami pracy w Urzędzie Gminy oraz instytucjami, zakładami pracy, organizacjami społecznymi w zakresie :

1)	organizacji życia kulturalnego w gminie,
2)	bazy lokalowej oraz obsady kadrowej w jednostkach podporządkowanych,
3)	zapewnienia możliwości korzystania z terenów rekreacyjnych i sportowych.
oraz z organizacjami młodzieżowymi, ze szkołami na terenie gminy
w zakresie kultury, sportu i rekreacji.
4)	opieki społecznej, organizacji jej prawidłowego działania i objęcia nią 
     najbardziej potrzebujących mieszkańców,
5)	zwalczania zjawisk patologii społecznej a zwłaszcza przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Lubsza,
6)	zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Lubsza.
§ 4

Komisja działać będzie w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzony przez Radę Gminy na ostatniej sesji  w danym roku – na rok następny.

§ 5

Sprawozdanie z działalności Komisji składał będzie jej przewodniczący lub upoważniony członek komisji na sesji zatwierdzającej plan pracy na rok następny.
§ 6

Zmiany w składzie osobowym oraz w zakresie działania Komisji zatwierdzone będą odrębnymi uchwałami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.









Uzasadnienie

Z § 13 Statutu Gminy Lubsza wynika, że Rada Gminy działa m.in. poprzez
swoje komisje a  § 14 Statutu stanowi, iż Rada powołuje  stałe komisje, m.in. Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Młodzieży, w tym też określa skład ilościowy i osobowy, oraz przedmiot działania poszczególnych komisji.
Niniejszy projekt uchwały uwzględnia statutowe uregulowania organizacji wewnętrznej Rady Gminy Lubsza.     

 						 	      

