Dz-08.0021.2.2019

Uchwała Nr II/15/2019
Rady Dzielnicy VIII Dębniki
z dnia 8 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki.
Na podstawie § 38 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa
z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki
w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1844 z późn. zm.) Rada Dzielnicy VIII
Dębniki uchwala, co następuje:
§1
Powołuje się Komisję Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki.
§2
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Do zadań Komisji Edukacji należy:
doradztwo i inicjowanie działań Rady;
występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
opiniowanie i załatwianie spraw w zakresie swej działalności;
ocena informacji i sprawozdań składanych przez Zarząd;
współpraca z innymi komisjami;
składanie wniosków do Zarządu.
§3

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zadania Komisji Edukacji będą realizowane w szczególności w sprawach:
robót budowlanych przy istniejących żłobkach, przedszkolach i szkołach, których
prowadzenie stanowi zadania własne gminy;
lokalnych wydarzeń oświatowych;
dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich szkół i placówek
oświatowych;
tworzenia lub likwidacji szkół i placówek oświatowych;
dokonywania corocznych przeglądów szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków
pod kątem potrzeb remontowych;
współpracy z Wydziałem Edukacji UMK, Komisją Edukacji RMK oraz Miejskim Centrum
Obsługi Oświaty;
wspierania placówek oświatowo-wychowawczych w działaniach z zakresu poprawy
bezpieczeństwa, zwalczania zjawisk patologii społecznej i przeciwdziałania wszelkim
uzależnieniom;

8) uczestniczenia w komisjach: konkursowych wybierających dyrektorów placówek
oświatowych działających na obszarze Dzielnicy;
9) uczestniczenia w komisjach odbiorów robót należących do zadań zlecanych
i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Dzielnicy, ze szczególnym
uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy.
§4
1.
2.
3.
4.
5.

Ustala się następujący skład osobowy Komisji Edukacji:
Moskal Andrzej
Puszkarz Arkadiusz
Torba Rafał
Twardzik Urszula
Zaraska Piotr
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
/-/ Rafał Torba

Uzasadnienie:
Zgodnie z § 38 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca
2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie
(Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 
1844 z późn. zm.) Rada do wykonywania swoich zadań
powołuje komisje stałe.

