Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia,
Rodziny i Polityki Socjalnej za 2013 r.
Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej została powołana uchwałą
Nr III/5/10 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2010r.
W skład Komisji w 2013r. wchodziły następujące osoby:
1/ Andrzej Ciesielski– Przewodniczący Komisji
2/ Anna Kustra – Z-ca Przewodniczącego
członkowie:
3/Edyta Karoń
4/ Elżbieta Kościow
5/ Mirosława Picheta
Komisja w 2013r. realizowała plan pracy zatwierdzony Uchwałą Nr
XXVII/239/13 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 26 marca 2013 r.
Komisja w 2013r. odbyła 8 posiedzeń.
Komisja w zajmowała się:
- opracowaniem planu pracy komisji na 2013r.,
- 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,
- zaopiniowaniem sprawozdania z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Myszkowa za 2012r. oraz oceną
zasobów pomocy społecznej;
- informacją na temat ilości, stanu technicznego oraz przeprowadzonych
remontów lokali socjalnych oraz planach związanych z ich
pozyskiwaniem,
- zaopiniowaniem wysokości proponowanych przez Burmistrza podatków
na rok 2014,
- zaopiniowaniem projektu budżetu na 2014r.
Członkowie komisji brali również udział w 2 połączonych posiedzeniach
wszystkich stałych komisji.
W posiedzeniach komisji brali udział: Burmistrz, Skarbnik, kierownicy
wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta, dyrektorzy jednostek podległych
i innych instytucji, prezesi spółek gminnych.
Przyjęty przez Komisję plan pracy został zrealizowany.

W 2013r. komisja wypracowała 1 wniosek skierowany do Burmistrza Miasta
dotyczący zamieszczania protokołów z sesji i wszystkich komisji na stronie
internetowej Urzędu Miasta Myszkowa z chwilą ich przyjęcia.
LISTA OBECNOŚCI
z posiedzeń Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej
w 2013 r. / 8 posiedzeń/
1/ Andrzej Ciesielski– 1 nieobecność usprawiedliwiona
2/ Edyta Karoń- 0 nieobecności
2/ Anna Kustra- 4 nieobecności usprawiedliwione
3/ Elżbieta Kościow- 0 nieobecności
5/ Mirosława Picheta- 0 niebecności

