Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia,
Rodziny i Polityki Socjalnej za 2016 r.
Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej została powołana uchwałą
Nr II/8/14 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 grudnia 2014r.
W skład Komisji wchodzą następujące osoby:
1. Jakubiec-Bartnik Beata -przewodnicząca komisji
2. Jastrzębska Zofia- z-ca przewodniczącej komisji
3. Jęczalik Norbert
4. Kłosowicz Krzysztof
5. Niedzielski Wiesław
6. Picheta Mirosława
Komisja w 2016r. realizowała plan pracy zatwierdzony Uchwałą
Nr XVI/136/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 4 lutego 2016 r.
Komisja w 2016r. odbyła 10 posiedzeń.
Komisja zajmowała się:
- opracowaniem planu pracy komisji na 2016r.,
- informacją na temat problemu bezdomności w gminie Myszków,
- informacją na temat skali bezrobocia w powiecie myszkowskim,
- sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny,
- informacją na temat problemu narkotykowego na terenie gminy,
- informacją na temat rocznego sprawozdania z działalności MOPS oraz
oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy z
uwzględnieniem działalności Środowiskowych Domów Samopomocy
ul.Millenium i ul. Gałczyńskiego,
- informacją na temat realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2016r.
- informacją na temat ilości, stanu technicznego oraz przeprowadzonych
remontów lokali socjalnych oraz planach związanych z ich
pozyskiwaniem,
- informacją SP ZOZ w Myszkowie na temat realizacji kontraktu z NFZ,
- zapoznaniem się w terenie ze stanem realizacji inwestycji miejskich,
- zapoznaniem się z programem naprawczym spółki MTBS,
- zaopiniowaniem projektu budżetu na 2017r.
Członkowie komisji brali udział w 2 połączonych posiedzeniach wszystkich
stałych komisji Rady Miasta oraz w 1 posiedzeniu połączonym z Komisją
Rozwoju Miasta, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Komisją Finansów
i Budżetu.
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W posiedzeniach komisji brali udział: Burmistrz, Skarbnik, kierownicy
wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta, dyrektorzy jednostek podległych
i innych instytucji.
Komisja zwróciła się do Burmistrza Miasta z wnioskiem dotyczącym
przygotowania przez SP ZOZ Myszków informacji na temat realizacji kontraktu
z NFZ oraz kondycji finansowej szpitala.
Z posiedzenia połączonego wszystkich stałych komisji złożono 1 wniosek
o udzielenia pożyczki dla spółki MTBS.
Z posiedzenia połączonego z Komisją Rozwoju Miasta, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw oraz Komisją Finansów i Budżetu złożono 1 wniosek w sprawie
przygotowania uchwały w sprawie poparcia działań mających na celu
utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.
Przyjęty przez Komisję plan pracy został zrealizowany.
LISTA OBECNOŚCI
z posiedzeń Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
w 2016r. / 10 posiedzeń/
1. Jakubiec-Bartnik Beata- 0 nieobecności
2. Jastrzębska Zofia-1 nieobecność usprawiedliwiona
3. Jęczalik Norbert -0 nieobecności
4. Kłosowicz Krzysztof-1 nieobecność usprawiedliwiona
5. Niedzielski Wiesław-0 nieobecności
6. Picheta Mirosława- 0 nieobecności
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