
 

 

 

 

 

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2019 rok 

 

Styczeń 

1. Opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.  

2. Opiniowanie projektu listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu na 

lokale mieszkalne z zasobów komunalnych gminy na rok 2019. 

3. Przegląd lokali wchodzących w skład zasobu komunalnego - posiedzenie 

wyjazdowe. 

 

Luty 

1. Rozpatrywanie odwołań do projektu listy osób oczekujących na zawarcie 

umowy najmu na lokale mieszkalne z zasobów komunalnych gminy na rok 

2019. 

2. Informacja na temat funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

(ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących: dodatków 

mieszkaniowych, dodatków emerytalnych, funkcjonowania Karty Dużej 

Rodziny, dożywiania), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

Środowiskowego Domu Opieki Dziennej. 

3.  Przegląd lokali wchodzących w skład zasobu komunalnego – posiedzenie 

wyjazdowe. 

 

Marzec 

1. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia oraz spotkanie ze 

wszystkimi podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie na terenie 

gminy. 

2. Przegląd lokali wchodzących w skład zasobu komunalnego - posiedzenie 

wyjazdowe. 

 

Kwiecień 

1. Spotkanie z zarządem Gminnej Rady Seniorów celem omówienia współpracy 

oraz z przedstawicielami działających na terenie gminy organizacji 

pozarządowych działających w sferze zdrowia, opieki społecznej oraz seniorów 

celem zapoznania się z ich problemami. 

 

Maj 

1. Analiza budżetu gminy za rok 2018 w zakresie działań komisji. 

2. Informacja i analiza planu rzeczowo-finansowego Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

3. Analiza raportu o stanie gminy w zakresie działań komisji. 

 



Czerwiec 

1. Analiza stawek czynszu za mieszkania komunalne. 

2. Informacja o realizacji wniosków podjętych przez komisję w I półroczu 2019r. 

3. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy (w zakresie 

zadań komisji), 

 

Sierpień 

1. Informacja kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na temat 

udzielanych świadczeń w zakresie pomocy społecznej. 

2. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia na terenie gminy. 

 

Wrzesień 

1. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. 

2. Informacja o realizowanych przez gminę programach z zakresu opieki 

zdrowotnej.   

 

Październik 

1. Analiza wniosków do budżetu gminy na 2020 r. w zakresie działań komisji. 

2. Spotkanie ze wszystkimi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie 

ochrony zdrowia na terenie gminy celem omówienia ich potrzeb na rok 2020. 

 

Listopad 

1. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2019. 

2. Spotkanie z zarządem Gminnej Rady Seniorów celem podsumowania pracy  

w roku 2019 i omówienia planów pracy na rok 2020. 

 

Grudzień 

1. Podsumowanie pracy komisji. 

2. Opracowanie planu pracy na rok 2020. 
 
*Ponadto na każdym posiedzeniu Komisji, w zależności od potrzeb, porządek posiedzenia może być 
rozszerzony o punkty dotyczące opiniowania projektów uchwał, sprawy mieszkaniowe, sprawy różne 
i wolne wnioski. 
 


