PROTOKÓŁ Nr 14/16
z posiedzenia Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
z dnia 13 grudnia 2016r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Radni w liczbie 4 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak – Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Teresa Bielak – Skarbnik Miasta Myszkowa.
Nieobecni radni:
1.Pani Zofia Jastrzębska – usprawiedliwiona.
2. Pan Krzysztof Kłosowicz - usprawiedliwiony.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2017r.
4. Propozycje radnych do planu pracy komisji na 2017r.
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
6. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec Bartnik. Stwierdziła prawomocność obrad. Powitała zebranych na posiedzeniu. Przedstawiła
porządek posiedzenia.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
4 radnych. Przy 4 głosach za, porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono. Przy 4 głosach za, protokół został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 3.
Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2017r.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy radni mają jakieś pytania
do projektu budżetu miasta na 2017r.? Z uwagi na brak pytań poprosiła o zaopiniowanie
projektu budżetu na 2017r.
Po omówieniu na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2016r. projektu budżetu miasta
Myszkowa na 2017r. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej zaopiniowała w/w
projekt pozytywnie (w głosowaniu brały udział 4 osoby: 1 głos za i 3 głosy wstrzymujące
się, 0 głosów przeciw).
.
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Do punktu 4.
Propozycje radnych do planu pracy komisji na 2017r.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zapytała, czy radni chcą zmieniać coś
w planie pracy komisji na 2017r., czy w trakcie pracy komisji?
Radna Mirosława Picheta powiedziała, że w trakcie uzasadniając, że w trakcie mogą się
pojawić różne problemy.
Przewodnicząca komisji pani Beata Jakubiec – Bartnik zaproponowała zaopiniowanie
opracowanego przez komisję planu pracy komisji na 2017r.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brało udział 4 radnych. Przy 4 głosach za,
0 wstrzymujących się, 0 głosów przeciwko, plan pracy komisji został zaopiniowany
jednogłośnie.
Do punktu 5.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Myszków na lata 2017 – 2032.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brały udział 4 osoby. Przy 4 głosach za, 0 głosów
wstrzymujących się, 0 głosów przeciwko, projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Myszkowa na 2017r.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brały udział 4 osoby. Przy 4 głosach za, 0 głosów
wstrzymujących się, 0 głosów przeciwko, projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie.
3/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Myszkowa na 2017r.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu brały udział 4 osoby. Przy 4 głosach za, 0 głosów
wstrzymujących się, 0 głosów przeciwko, projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie.
Do punktu 6.
Sprawy różne.
Spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Przewodnicząca komisji

Magdalena Niewiadomska

Beata Jakubiec -Bartnik
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