Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIIII147/16
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 29 stycznia 20 16r.
Sprawozdanie

z działalności

Komisji Spraw Społecznych za rok 2015

Skład komisji:
1. Wiesław Namiak - przewodniczący
2.

Piotr Spaczyński- z-ca przewodniczącego

3.

Bogdan Muchowski - członek

4. Józef Wdowiak - członek
5.

Lidia Banaś - członek

6. Jerzy Tumiłowicz - członek
7. Stanisław Wudarczyk - członek
Komisja Spraw Społecznych w 2015 roku uczestniczyła w 15 wspólnych posiedzeniach
komisji stałych oraz zorganizowała
funkcjonowała

3 posiedzenia komisji we własnym

zgodnie z przedstawionym

planem pracy na rok 2015. Członkowie komisji

aktywnie brali udział we wszystkich spotkaniach komisji i opiniowaniu
sprawozdań

przedkładanych

przez Wójta.

zakresie. Komisja

Niejednokrotnie

komisja zasięgała porad i wskazówek od merytorycznych

projektów uchwał oraz

przed podejmowaniem
pracowników

decyzji

Urzędu Gminy bądź

Kierowników jednostek organizacyjnych uczestniczących w posiedzeniach.
Wydano opinie w sprawach i zagadnieniach wiążących się z problematyką
możliwościami

poprawy

warunków

życia mieszkańców

gminy,

a ponadto

społeczną
pozytywne

zaopiniowane uchwały:
- zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego

programu gospodarowania

mieszkaniowym

zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2011- 2017,
- w sprawie
(z wyjątkiem

liczby punktów

sprzedaży napojów

alkoholowych

powyżej 4,5% alkoholu

piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz

zasad usytuowania

miejsc sprzedaży oraz zasad usytuowania

miejsc sprzedaży i miejsc

podawania napojów alkoholowych,
- w sprawie przyjęcia
na lata 2015- 2020",

"Strategii

Rozwoju Społeczno - Gospodarczego

Gminy Kwidzyn

- w sprawie udzielenia bonifikat

od ceny budynku mieszkalnego, będącego przedmiotem

sprzedaży na rzecz najemcy,
- w sprawie zatwierdzenia

Planu Gospodarki

Niskoemisyjnej

dla Gminy Kwidzyn na lata

2015 -2020.
- w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania problemów

Alkoholowych

na rok 2016,
- w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,
- w sprawie Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018,
- w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020.
Komisja

na bieżąco

W pierwszym
Piotrowską
boryka.

kwartale

odnośnie

Komisja

obowiązków

i

zagrożenia,
tworzenia

współpracuje

2015r.

się z także

kompetencji

niezbędnej

Powiatowego

mieszkań

odbyły

narażeni

Społecznej.

z Panią Małgorzatą
z którymi

GOPSu, wysłuchując

stanowisk.

Pani

Kierownik

socjalni

w terenie.

się

zakresu

przedstawiła

Omówiono

która pochłania dużo czasu pracownikom

problem
socjalnym

kart". Największym wyzwaniem okazała się duża potrzeba

socjalnych.

Komisja

odbyła

Urzędu Pracy w sprawie możliwych

Na wniosek Przewodniczącego

Pomocy

oraz bieżących problemów

są pracownicy

dokumentacji,

Ośrodkiem

się spotkania

z pracownikami

poszczególnych

oraz kwestie obsługi "niebieskich
stworzenia

kilkakrotnie

zasad działania ośrodka

spotkała

na które

z Gminnym

ponadto

spotkanie

z dyrektorem

rozwiązań i wsparcia dla bezrobotnych.

Rady komisja udała się w teren w celu zbadania i ustalenia

kwestii dotyczących zamiany działek w Brachlewie pomiędzy Gminą, a wnioskodawcami.
Ponadto komisja wydała opinię do wielu innych projektów

uchwał, przedkładanych

na posiedzeniach komisji oraz wydała opinię do projektu budżetu na 2016 rok.
Podsumowując,

Komisja Spraw Społecznych na mocy swoich uprawnień

fachowo i dokładnie wykonywać zdania w ramach podsiadanych kompetencji.

starała się

