
Uchwała Nr XXIX/171/13
Rady Miasta Dynów z dnia 23 stycznia 2013 roku

w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów na 
2013 rok 

           Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 7 ust.2 Regulaminu 
Rady  Miasta  Dynów  stanowiącego  załącznik  Nr  4  do  Statutu  Miasta  uchwalonego 
Uchwałą  Nr II/5/02 Rady Miasta z  dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia 
Statutu Miasta, Rada Miasta Dynów uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów na 2013 rok 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Dynów oraz 
Przewodniczącemu Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez
rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dynowie.



Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/171/13
Rady Miasta Dynów
z dnia 23 stycznia 2013 roku

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów na 2013 rok

Lp.   Tematyka posiedzeń  - zadania
 
Termin

1. Sprawy dynowskiej służby zdrowia:
-organizowanie posiedzeń z udziałem kierownictwa placówek służby 
zdrowia, celem uzyskania informacji o ich funkcjonowaniu

cały rok

2. Współpraca z Komisją Rewizyjną w zakresie niektórych zadań 
kontrolnych

cały rok

3. Współpraca z MOPS-em w zakresie opieki nad rodzinami 
patologicznymi, osobami samotnymi, ubogimi, niepełnosprawnymi

cały rok

4. Analiza działalności kulturalnej, opiekuńczej, sportowej organizacji
 i placówek oświatowo-wychowawczych

cały rok

5. Współdziałanie w realizacji imprez kulturalnych i sportowych cały rok

6.
Integrowanie dynowskich działaczy kultury, sportu
Współpraca z redakcją „Dynowinki” i stowarzyszeniami

cały rok

7.

Działania na rzecz:
1/ rozwoju bazy turystycznej w Dynowie,
2/ promowania Dynowa

cały rok

8. Opracowanie wniosków Komisji do projektu budżetu na rok 2014 październik

9. Opiniowanie projektów uchwał cały rok

10. Organizowanie posiedzeń Komisji zgodnie z bieżącymi potrzebami cały rok

11. Sprawozdanie z pracy Komisji oraz realizacji podjętych wniosków za 
2013 rok grudzień


