Zarządzenie nr 23/19
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania społecznej Komisji ds. spraw bezpieczeństwa w gminie Pszczółki

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

zarządzam, co następuje:
§1
1. Powołuje się społeczną Komisję do spraw bezpieczeństwa w gminie Pszczółki w składzie:
1) Waldemar Walejko – Przewodniczący Komisji,
2) Marcin Karnowski – Członek Komisji,
3) Marzena Biernacka – Członek Komisji,
4) Magdalena Sroka – Członek Komisji,
5) Magdalena Janas – Członek Komisji,
6) Rafał Brzozowski – Sekretarz Komisji.
2. Komisja jest organem opiniodawczym Wójta Gminy Pszczółki w sprawach z zakresu porządku
publicznego

i

bezpieczeństwa

obywateli

oraz

ochrony

przeciwpożarowej

i przeciwpowodziowej.

§2
Zadaniem Komisji jest w szczególności:
1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie gminy Pszczółki,
2) ocena ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie gminy Pszczółki,
3) opiniowanie projektów i programów współpracy z zakresu porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
4) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Pszczółki wnoszonych przez Wójta Gminy
Pszczółki w sprawach związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli
oraz ochroną przeciwpożarową i przeciwpowodziową,
5) spraw związanych z bezpieczeństwem seniorów,
6) innych spraw przekazanych Komisji przez Wójta Gminy Pszczółki.

§3
Przewodniczący i Członkowie Komisji pełnią swoje zadania społecznie i nieodpłatnie.

§4
Posiedzenia Komisji będą odbywać się niezwłocznie po przekazaniu sprawy Komisji przez Wójta
Gminy Pszczółki, a także według potrzeb i w terminach uzgodnionych przez Przewodniczącego z
członkami Komisji.

§5
1. Przewodniczący organizuje i prowadzi prace Komisji, a pod jego nieobecność osoba wybrana
przez uczestniczących w zebraniu pozostałych członków Komisji.
2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności
co najmniej połowy jej składu.
3. Z posiedzenia prac Komisji sporządza się protokół podpisywany przez Przewodniczącego lub
osobę prowadzącą posiedzenie pod jego nieobecności oraz osobę pełniącą funkcję
protokolanta.
4. Obsługę techniczno-organizacyjną Komisji zapewnia Urząd Gminy w Pszczółkach.
5. Komisja może uchwalić Regulamin zawierający szczegółowe zasady organizacji prac
i funkcjonowania Komisji.

§6
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

