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                                              JEDNACÍ ŘÁD
                           Komise pro rodinu a sociální věci


Základní ustanovení

	Komisi pro rodinu a sociální věci /dále jen komise / zřizuje a zrušuje Rada města v Jeseníku / dále jen RM/ na základě č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jako svůj iniciativní a poradní orgán s působností na úseku péče o rodinu  a sociální věci. Svá stanoviska a náměty předkládá komise RM, a to prostřednictvím příslušného odboru MÚ Jeseník /dále jen příslušný odbor/.

RM jmenuje a odvolává z funkce členy komise a předsedu komise.

Hlavní úkoly

1.   Komise  při   své  činnosti   úzce   spolupracuje  s příslušným  odborem.  Dle  potřeby        
      spolupracuje i s ostatními odbory Městského úřadu Jeseník.
2.   Komise dbá na dodržování právních předpisů, vyhlášek, nařízení a zákonů.
3.	Komise připravuje podklady pro rozhodnutí Rady města k bodům Programového prohlášení Rady města zaměřeným na rodiny s dětmi a seniory. 
4.   Komise spolupracuje s organizacemi a subjekty působícími  v  oblasti péče o rodinu s   
      dětmi.
5.  Komise spolupracuje s příspěvkovými organizacemi města zaměřenými na sociální oblast  a zabývá se jejich činností. 
6.	Komise se účastní procesu komunitního plánování sociálních služeb v regionu.
7.   Komise  navrhuje  výši   finančních  příspěvků   nestátním   neziskovým   organizacím 
      působícím v sociální oblasti z rozpočtu Města Jeseník.
8.  Komise  napomáhá  k řešení  bytových,  sociálních a  zdravotních  potřeb osob sociálně  
      slabých, nepřizpůsobivých, problémových a zdravotně postižených.
9.	Komise  dává  doporučení  a  vyjádření  k  žádosti  zdravotně  postižených občanů  o  
      přidělení bezbariérového bytu ve vlastnictví města.
10. Komise  připravuje   a   organizačně  zajišťuje   aktivity pro seniory  v rámci  „Akademie   třetího věku“.
11. Komise připravuje a organizuje aktivity pro děti i dospělé s kombinovanými vadami a mentálním postižením,sportovní akce, výlety, besedy, přednášky.

Jednání komise

1.   Komise se schází ke svým jednáním dle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
2.  Jednání komise svolává předseda komise ve spolupráci s pověřeným pracovníkem příslušného odboru.
3.   Předseda komise dbá na plnění usnesení přijatých komisí  a  organizuje  práci  komise.
4.   Komise může přizvat ke svému jednání osoby,  jejichž  záležitosti  se  na  jednání řeší,  
      kterých se jednání dotýká, a také zastupitele Města Jeseník a relevantní pracovníky Městského úřadu Jeseník.
5.   Komise ze svého jednání pořizuje písemný záznam a předkládá ho RM.
6.   Zápis se rozesílá všem členům komise.
7.   Administrativní práce spojené s činností komise zabezpečuje pracovník příslušného 
      odboru.
8.	Jednání komise jsou neveřejná.

Hlasování

	Hlasují pouze členové komise.

Komise je způsobilá jednat, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů.
Komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.



Závěrečná ustanovení

	Tento jednací řád Komise pro rodinu a sociální věci byl schválen na jednání komise dne 13.2.2007

Tento jednací řád komise byl schválen na zasedání RM konaném dne 
Změny a doplňky jednacího řádu komise podléhají schválení členů Komise pro rodinu  a sociální věci a schválení RM.



