
                     Uchwała Nr II / 8 / 2006            
             Rady Dzielnicy IX 

                           Łagiewniki- Borek Fałęcki
                z dnia 19.12.2006 r.

    
w sprawie: powołania Komisji ds. Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy 
                   IX Łagiewniki – Borek Fałęcki. 

Na podstawie § 14 ust. 1 i 4 Statutu Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki stanowiącego 
załącznik  nr  9  do uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta  Krakowa z  dnia  18 grudnia  1996 r.  w 
sprawie organizacji  i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa 
Małopolskiego z dnia  6  listopada 2002 r.  Nr 243 poz.  3278,  zm.: uchwała  Nr CV/1060/06 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. oraz Nr CX/1107/06 z dnia 24 maja 2006 r.) Rada Dzielnicy 
IX Łagiewniki–Borek Fałęcki  uchwala, co następuje :

§1
Powołuje się Komisję ds. Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy IX Łagiewniki 

– Borek Fałęcki.
   §2

Uchwala się następujący zakres działania Komisji:
1. Porządek  i  bezpieczeństwo  w  dzielnicy,  w  tym  współdziałanie  z  instytucjami  oświatowo- 

wychowawczymi,   ze  Strażą  Miejską,  Policją,  Sądami,  prokuraturą,  obroną  cywilną  oraz 
związkami obywateli w celu utrzymania spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

2. Współdziałanie  z  właściwymi  organami,  instytucjami  i  organizacjami  w  zakresie  zwalczania 
zjawisk patologii społecznej

3. Kontakty z kołami emerytów i rencistów oraz z zarządem PZEiRiI
4. Profilaktyka zdrowotna.
5. Współpraca  z  nadrzędnymi  organami  władzy  samorządowej  w  zakresie  organizacji  ochrony 

zdrowia.
6. Zagadnienia  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych,  dążenie  do  wspólnego  działania  służby 

zdrowia, towarzystw społecznych i lokalnego środowiska na rzecz osób niepełnosprawnych.
7. Współpraca i wspomaganie działalności ośrodków pomocy społecznej i instytucji charytatywnych 

na terenie Dzielnicy i Gminy.
8. Opiniowanie zagadnień związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych na terenie dzielnicy.
9. Współdziałanie  w  ramach  Programu  Poprawy  Bezpieczeństwa  dla  Miasta  Krakowa  pn. 

„Bezpieczny Kraków”. 
10. Opinie dotyczące list rankingowych osób oczekujących na mieszkanie komunalne.
11. Udział w komisjach odbiorowych dotyczących zadań realizowanych przez Dzielnicę i na terenie 

Dzielnicy
12. Wizje lokalne w zakresie mieszkalnictwa.

§3
Ustala się następujący skład osobowy Komisji:

1. Nowak Ewa
2. Borowiecki Kazimierz
3. Słobodzian Maria
4. Eckert Wiesław

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Uchwałę podejmuje się zgodnie z kompetencjami statutowymi Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.


