
BURMISTRZ
DraWSka PomOrSkiegO

ul.Gen.VVI.SikorSkiegO  41
78-500  DraWSkO  PomOrSkie

!eL Og4-3633485; fax. 094-363311 3 ZARZADZENIE Nr 80/2016
BURnflSTRZA DRAWSKA PoMORSKIEGO

z dnia 02 czel|vca 2016 I.

w spI'aWie POWOIania Gminnej  Rady ds. Rodziny.

Napodstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 usta\vy z dnia 8 marca 1990 I. o samorzqdzie gminny-
(Dz. U. z 2016 I. poz. 446) w zwiazkuz UchwalqNr  X/160/2016 Rady Miejskiej w Drawske
Pomorskim z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie gminnego programu wspierania rodziny na
lata 201 6-201 8, zarzqdza si?, co nastepuje:

§1.   1.  Powofuje  sic  Gminna  Rake  ds.  Rodziny  dzialajapq  na  terenie  gminy  Drawsko
Pomorskie, zwanq dalej ,,Rada,,.

2.   Regulamin dzialalnoSci Rady stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszego zarzadzenia.
3.    Sklad osobo\vy Rady I kadencji zawiera zalapznik Nr 2 do niniejszego zarzadzenia.
4.   Praca w Radziejest zajeciem spoleczn)m.

?2. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.



Zalqcznik Nr 1 do
zarzzldzenia Nr 80/20|6

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 02 czerwca 2016 rI

Regulamin dzialalnoSci Gminnej Rady ds. Rodziny

§1. 1. Cininna Rada ds. Rodziny) zwana dalej  "Rada"J jest Cialem OPiniOtW6rczo-doradczym
Burmistrza   Drawska   Pomorskiego,   wspierajap)-   go   w   decyzjach   w   zakresie   spraw
dotyczapych rodzin oraz polityki rodzinnej w gminie Drawsko Pomorskie.

2.   Do zadat Rady naleZy m.in.:
1) wxpracowywanie  i  proponowanie  no\vych  rozwiapal  w  ksztaltowaniu  polityki

rodzi-ej ;
2) wxpracowywanie rekomendacj i, lrmiosk6w, opinii, opracowal dotyczqcych polityki

rodzi-ej ;
3) inicj owanie, promocj a i upowszechhianie przedsiewzie6 zmierzaj apych do integracj i

spolecznej os6b starszych oraz lvykorzystania ich potencjahl;
4) inicjowanie  i  wspieranie  wsp6lpracy pomiedzy jednostkami  sektora publicznego,

prywatnego,  organizacjami pozarzadovy)mi i o5rodkami badawczymi dzialajqcymi
na rzecz rodzin;

5)  monitoring realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 201 6-2018,
szczeg6lnie  pod  katem  potrzeby  rekomendowania  zmian  i  no\vych  kienmk6w
dzialania w obszarze dzialafi p c)1ityki rodzimej.

§ 2. 1. Kadencja Rady trwa dwa lata i uplywa z dniem powolania przez Bu-istrza Drawska
Pomorskiego Rady na kolejna kadencje.

2.   O delegowaniu czlonk6w do prac Rady decyduja instytucje ich zatnrdniajqce.
3.   Praca   w   Radzie  jest   zaj?oiem   spoleczn)-,   za   kt6re   nie   przysfuguje   odrebne

lvynagrodzenie, dicta ani zvIOt kO SZt6w pc)dr6Zy.

?3.      1.      Czlonkowie     Rady     lvybieraja     spoSr6d     siebie     Przewodniczapego     Rady
i jego zast?pc?.

2.   Pierwsze posiedzenie Rady zwohlje i prowadzi Burmistrz Drawska Pomorskiego   lub
osoba przez niego wskazana.

3.   Kolejne  spotkania  Rady  sa  zwolywane  w  terminach  lvynikajapych  z  potrzeb  oraz
harmonogramu spotkari prz)jetego przez czlonk6w Rady? jednck nie rzadziej niZ dwa
lazy w roku.

4.   Na poszczeg61ne spotkania, w zaleinoSci od poruszanej tematyki, Przewodniczapy ma
prawo zaprasza6 inne osoby z wlasnej iricjatylvy Tub na luniosek czlonk6w Rady.

5.   Spos6b  zajmowania  stanowisk  ustalany jest  droga  glosowania  z\vykla  wiekszo5cia
glos6w.

6.   Obsfuge  organizacyjna  prac  Rady  zape\unia  Miejsko  -  Gminny  Ostodek  Pomocy
Spolecznej w Drawsku Pomorskim.

?€: ,-



Zalacznik Nr 2
do zarzadzenia Nr 80/2016

Burmistl.za Drawska PomoI.SkiegO
z dnia 02 czerwca 2016 r.

Sklad osobolvy Gminnej Rady ds. Rodziny I kadencji

1)   Anna Wojtkiewicz - pedagog szkolny z Gimnazjum w Drawsrfu Pomorskim;
2)   Agnieszka Waszczyk - Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim;
3)   Ks. Zbigniew Olkowski - wikariusz w  parafli pw. ZPNJCH w Drawsku Pomorskim;
4)   Agnieszka Redmann - kierorunik MGOPS w Drawsku Pomorskim;
5)   Danuta Sycz - radna Rady Miej skiej w Drawsku Pomorskim;
6)   Agata Podg6ma - pedagog sZkolny ze Szkely Podstawowej w Drawsku Pomorskim.




