
UCHWAŁA NR III/6/14 

RADY GMINY WIDAWA 
z dnia 12 grudnia 2014 r. 

 

 

w sprawie określenia przedmiotu działania, ustalenia składu liczbowego i osobowego 

Komisji Spraw Społecznych – stałej komisji Rady Gminy Widawa 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w związku 

z § 17 ust. 1 i 2 oraz § 70 ust. 1 Statutu Gminy Widawa przyjętego Uchwałą Nr XV/136/12 

Rady Gminy Widawa z dnia 27 czerwca 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 20 września 

2012 r. poz. 2867) Rada Gminy Widawa uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa, że przedmiotem działania stałej komisji Rady Gminy Widawa o nazwie 

„Komisja Spraw Społecznych” są sprawy związane z: 

1) opiniowaniem spraw dotyczących zdrowia, pomocy społecznej i bezrobocia; 

2) rozwoju sportu, rekreacji i turystyki; 

3) zapobieganiem alkoholizmowi i narkomanii; 

4) profilaktyką zdrowotną i organizacją ochrony zdrowia; 

5) współpracą z radą społeczną zakładu służby zdrowia, którego organem założycielskim 

jest gmina; 

6) opiniowanie uchwał i zarządzeń dotyczących funkcjonowania Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej; 

7) opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których 

wymagana jest opinia komisji 

8) opiniowanie działań z zakresu porządku publicznego, spraw ochrony przeciwpożarowej 

i przeciwpowodziowej. 

 

§ 2. Ustala się, że skład Komisji Spraw Społecznych wchodzić będzie 5 osób. 

 

§ 3. Powołuje się następujące osoby w skład Komisji Spraw Społecznych: 

1) Marcin Janiak, 

2) Andrzej Kowalczyk, 

3) Piotr Dobrowolski, 

4) Marek Jaros, 

5) Henryk Morawski. 

 

§ 3. Komisja na pierwszym posiedzeniu dokona wyboru, ze swego grona, 

przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji. 

 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/168/12 Rady Gminy Widawa z dnia 27 listopada 

2012 r. w sprawie określenia przedmiotu działania, ustalenia składu liczbowego i osobowego 

Komisji Spraw Społecznych – stałej komisji Rady Gminy Widawa. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Widawa. 


