
Załącznik 
do uchwały nr IV/ 61/2003  
Rady Gminy Pawłowice 
z dnia 24 stycznia 2003 r. 

 
REGULAMIN DZIAŁANIA 

 
Komisji Działalności Społecznej 

 
1. Komisja Działalności Społecznej podlega Radzie Gminy: 

a) Komisja jest powołana przez Radę Gminy na sesji, 
b) Komisja działa na podstawie niniejszego Regulaminu i planu pracy uchwalanego corocznie 

przez Radę Gminy, 
c) Komisja składa Radzie Gminy sprawozdania ze swej działalności ( termin składania 

sprawozdań wyznacza przewodniczący Rady Gminy), 
2. Komisja Działalności Społecznej głównie zajmuje się sprawami związanymi z:  
- budżetem gminy, 
- oświatą,  
- kulturą,  
- sportem,  
- ochroną zdrowia, 
- opieką społeczną, 
- bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. 
3. Komisja zbiera i bada dla potrzeb rady Gminy informacje dotyczące funkcjonowania sfer 

działalności wymienionych w pkt. 2. 
Wnioski dotyczące stanu obecnego i kierunków rozwoju tych sfer Komisja przedstawia  
Radzie Gminy. 
Komisji przysługuje inicjatywa uchwałodawcza. 

4. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący lub jego Zastępca. 
5. Bieżący nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Przewodniczący Rady Gminy, z którym 

Przewodniczący Komisji ustala terminy i tematykę posiedzeń Komisji. 
6. Komisja obraduje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący Komisji.  
7. Posiedzenia komisji odbywają się: 

a)   zgodnie z planem pracy Komisji, tzn. nie rzadziej niż 1 x na kwartał,  
b) w innych terminach 

- na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy 
- na wniosek co najmniej 5 członków Komisji 
8. Członkowie Komisji mogą być na wniosek Komisji, jej Przewodniczącego lub Przewodniczącego 

Rady Gminy oddelegowani do zbadania poszczególnych spraw w terenie. Wówczas zobowiązani 
są do przedstawienia Komisji sprawozdania ze swej pracy. 

9. Komisja wydaje opinie i wnioski w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku 
równej ilości głosów za i przeciw głosowanie ponawia się do uzyskania większości. 

10. Członek Komisji, który w danej sprawie zajmuje stanowisko odmienne od przyjętego przez 
Komisję i zamierza je zaprezentować na sesji Rady Gminy, jest zobowiązany zgłosić ten fakt do 
protokołu obrad Komisji. 

Komisja może w celu prawidłowej realizacji zadań w sprawach wymagających szczególnej znajomości 
zagadnień powołać do współpracy w porozumieniu z Przewodniczącym Rady i akceptacji Rady Gminy 
- biegłych, ekspertów , rzeczoznawców lub konsultantów. 


