
Uchwała Nr I/11/11
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia 27 stycznia 2011 

w sprawie powołania Komisji Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XVIII 
Nowa Huta.

Na  podstawie  §  14  ust.  1  i  4  Statutu  Dzielnicy  XVIII  stanowiącego  załącznik  nr  18  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 XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje :

§ 1

Powołuje  się  Komisję  Informacji  i  Kontaktów  z  Mieszkańcami  Rady  Dzielnicy  XVIII 

Nowa Huta w składzie do 3 osób.

      § 2

Ustala się przedmiot działania Komisji:
1. Główne zadania informacyjne:

- przygotowywanie, we współpracy z Przewodniczącym Rady oraz Zarządem Dzielnicy, 
podstawowej informacji na temat bieżących działań Rady Dzielnicy,
- redagowanie informacji Rady Dzielnicy w gazetach lokalnych, na stronach internetowych 
Rady, gazetce dzielnicowej,
- podejmowanie, w miarę potrzeb, innych działań informacyjno-promocyjnych.

2. Jakość obiegu informacji:
- utrzymywanie kontaktu z mediami i innymi podmiotami w zakresie informacji,
- organizacja kolportażu gazetki dzielnicowej oraz nadzór nad tablicami informacyjnymi na 
obszarze dzielnicy.

3. Kontakt z mieszkańcami. Współpraca w ramach społeczności lokalnej:
- utrzymywanie kontaktu z mieszkańcami, a szczególnie z organizacjami, stowarzyszeniami, a 
także przedstawicielami życia politycznego, kulturalno-artystycznego, religijnego,
- współpraca w zakresie lokalnych inicjatyw społecznych, wspieranie działań służących 
rozwojowi demokracji lokalnej.

4. Reprezentacja Dzielnicy na zewnątrz:
- organizacja we współpracy z Przewodniczącym i Zarządem, wydarzeń takich, jak: obchody 
rocznic, uroczystości, imprezy różnego rodzaju,
- w miarę potrzeb podejmowanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego i Zarząd, 
dotyczących reprezentowania Rady,
- współpraca z innymi podmiotami (instytucje, szkoły, stowarzyszenia) w zakresie promocji 
Dzielnicy. 

5. Współpraca wewnętrzna z innymi komisjami Rady:
- w miarę potrzeb współdziałanie z innymi komisjami Rady w zakresie kompetencji wspólnych.

6.   Sprawy określone § 30 Regulaminu Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.



    § 3

Ustala się następujący skład Komisji Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami Rady 
Dzielnicy XVIII:
1.Adam Krztoń
2. Tomasz Poller
3.  Miłosława Ciężak.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                Przewodniczący 
                                                                                                Rady i Zarządu
                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta

                                                                                                Stanisław Moryc

            Uzasadnienie:
Uchwała stanowi realizację postanowień statutowych.


	UchwaBa Nr I/11/11

