UCHWAŁA NR II/19/18
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rodziny, Polityki
Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 47 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity:
Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 6525 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa.
§ 2. Ustala się następujący przedmiot działania Komisji:
1) prowadzenie spraw w zakresie polityki społecznej Krakowa,
2) rozpoznawanie poziomu życia rodzin w Gminie Miejskiej Kraków,
w tym problemów
społecznych wpływających na życie rodzinne, przyczyn kryzysu, problemów rodziny jako
środowiska wychowawczego, demograficznego i ekonomicznego,
3) inicjowanie działań dla zapewnienia stabilnego życia rodzinnego i wychowania w rodzinie jako
podstawy prawidłowego rozwoju wspólnoty samorządowej,
4) analizowanie stanu populacji w Gminie Miejskiej Kraków w świetle prognoz demograficznych,
ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska starzenia się populacji i związanych z nim zagrożeń,
5) inicjowanie i opiniowanie działań w kierunku poprawy warunków materialnych rodzin głównie
wielodzietnych, wychowania dzieci i młodzieży w duchu poszanowania wyższych wartości,
6) przeciwdziałanie patologiom społecznym szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz
przeciwdziałanie demoralizacji w środkach masowego przekazu, jak również przez inne
organizacje i instytucje oraz osoby prywatne,
7) promowanie pozytywnych wzorców w rodzinie,
8) współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
rodziny i osób niepełnosprawnych,
9) propagowanie instytucji rodziny zastępczej,
10) kreowanie instytucji służących dobru rodziny, promowanie edukacji prorodzinnej i Karty Praw
Rodziny,
11) pomoc społeczna w Gminie Miejskiej Kraków realizowana przez MOPS, w tym ośrodki
i zakłady opiekuńcze,
12) profilaktyka społeczna, w tym zapobieganie alkoholizmowi i innym uzależnieniom,
13) zagadnienia socjalne polityki mieszkaniowej,
14) opieka socjalna, medyczna i pomoc prawna dla kobiet w ciąży,
15) opiniowanie programów i działań mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy,
16) kreowanie pomocy w stosunku do rodzin polskich znajdujących się na terenie byłego Związku
Radzieckiego oraz rodzinom repatriowanym,
17) przygotowanie strategii i polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków,
18) przedstawianie Radzie opinii i wniosków oraz propozycji rozstrzygnięć w sprawach:
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a) uchwał dotyczących strategii i polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków,
b) uchwał i wytycznych do procedur dotyczących sposobu realizacji strategii i polityki oraz
lokalnych inicjatyw mieszkaniowych i inwestycyjnych.
19) monitoring, ocena przygotowania i realizacji oraz kontrola wykonania uchwał i wdrażania
wytycznych do procedur w zakresie sposobu realizacji strategii i polityki mieszkaniowej Gminy
Miejskiej Kraków oraz lokalnych inicjatyw mieszkaniowych i inwestycyjnych,
20) opiniowanie zasad tworzenia listy rankingowej, monitoring, ocena przygotowania i realizacji
lokalnych inicjatyw inwestycyjnych i mieszkaniowych oraz kontrola wykonywania uchwał w tym
zakresie,
21) zagadnienia strategii rozwoju przestrzennego Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie strategii
i polityki mieszkaniowej,
22) inicjowanie i opiniowanie działań planistycznych w zakresie strategii i polityki mieszkaniowej
Miasta Krakowa,
23) opiniowanie strategii i rozwoju infrastruktury miejskiej oraz gospodarki mieniem komunalnym
dotyczących strategii i polityki mieszkaniowej Miasta Krakowa,
24) opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest
opinia Komisji.
§ 3. Ustala się następujący skład osobowy Komisji:
Stanisław Zięba,
Bolesław Kosior,
Krzysztof Sułowski,
Michał Starobrat,
Artur Buszek,
Nina Gabryś,
Lech Kucharski,
Sławomir Pietrzyk,
Alicja Szczepańska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk
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