
                      Uchwała Nr II / 9 / 2006            
             Rady Dzielnicy IX 

                           Łagiewniki- Borek Fałęcki
                z dnia 19.12.2006 r.

w sprawie: powołania Komisji Edukacji , Kultury i Sportu 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 Edukacji, Kultury i Sportu Rady Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki.

§2
Uchwala się następujący zakres działania Komisji:

1. Współpraca ze  środowiskiem oświatowym Gminy, w tym z  Kuratorium Oświaty,  Wydziałem Edukacji 
UMK, Komisją Edukacji RMK i ZEO .

2. Współpraca ze stowarzyszeniami i klubami prowadzącymi działalność oświatową.
3. Współpraca z sąsiednimi Dzielnicami w dziedzinie edukacji i wychowania.
4. Uczestniczenie  w  komisjach  odbiorów  robót  należących  do  zadań  priorytetowych  i  powierzonych  w 

zakresie remontów placówek oświatowych.
5. Dokonywanie corocznie przeglądów placówek oświatowych na terenie dzielnicowych pod kątem  potrzeb 

remontowych.
6. Planowanie i realizacja prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli.
7. Ustalanie zadań priorytetowych zgodnie z procedurą.
8. Wspieranie  placówek  oświatowo  –  wychowawczych  w  organizacji  imprez  integracyjnych  i 

środowiskowych.
9. Wspieranie  placówek oświatowo –  wychowawczych  w działaniach  z  zakresu  poprawy bezpieczeństwa, 

zwalczania zjawisk patologii społecznej i przeciwdziałaniu wszelkim uzależnieniom.
10. Współpraca z instytucjami w upowszechnianiu  kultury z terenu Dzielnicy IX.
11. Upowszechnianie kultury poprzez współpracę ze środowiskami kulturalnymi i artystycznymi, wydarzenia 

kulturalne.
12. Współpraca z konserwatorem miejskim oraz Głównym Plastykiem Miasta Krakowa przy podejmowaniu 

konkretnych decyzji dotyczących obiektów zabytkowych dzielnicy oraz lokalizacji i treści reklam.
13.  Działania  w ramach zadań powierzonych w sprawie lokalnych wydarzeń kulturalnych.
14. Opiniowanie spraw dotyczących nazw ulic  i placów oraz umieszczania tablic lub innych obiektów pamięci 

w dzielnicy.

§3
Ustala się następujący skład osobowy Komisji:

1. Blachnicka Joanna
2. Słobodzian Maria
3. Konior – Świerta Karolina
4. Borowiecki Kazimierz
5. Eckert Wiesław
6. Nowak Ewa
7. Ulicz Robert

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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


