UCHWAŁA Nr XL/394/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Spraw
Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach za rok 2017

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2017 r. poz.1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130/ w związku z
§ 37 ust.2 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXV/180/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie
statutu gminy Police /Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013
r.poz.298 i 299/ Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Spraw
Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach za rok 2017
stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Witold Król

Uzasadnienie
Projekt uchwały przedkłada Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku
Publicznego Rady Miejskiej w Policach.
Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminy, komisje rady miejskiej
zobowiązane są przedkładać radzie sprawozdania ze swojej działalności.
Na podstawie § 37 ust. 2 pkt 3 statutu gminy Police komisje podlegają radzie
i przestawiają jej sprawozdania ze swojej działalności, które rada miejska przyjmuje
w formie uchwały.

Załącznik
do uchwały XL/394/2018
Rady Miejskiej w Policach
z dnia 27 marca 2018 roku

Sprawozdanie
z działalności Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej w Policach za 2017r.

Komisja w minionym roku pracowała w składzie:
1. Zofia Hlek – przewodnicząca
2. Piotr Diakun – zastępca przewodniczącego
3. Krystyna Seweryńczyk – sekretarz
4. Sławomir Kajkowski –członek
5. Andrzej Partyka – członek
6. Adam Sobczyk – członek
W okresie sprawozdawczym odbyło się 14 posiedzeń protokołowanych przez
sekretarza Panią Krystynę Seweryńczyk.
W posiedzeniach komisji brali udział członkowie oraz zaproszeni goście:
1. Beata Karlińska- Dyrektor PCPR
2. Maciej Usewicz- Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego - Prawnego
3. Janusz Zagórski - Skarbnik Gminy
4. Marta Tokarski - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach
5. Anna Szostak - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
6. Jerzy Moroz - Pełnomocnik Burmistrza d.s. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
7. Anna Chamratowicz- Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
8. Joanna Florek - z-ca Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego
9. Mirella Osuch - z-ca Naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego
10. Barbara Olonko- Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej
11. Agnieszka Komor - Sekretarz Gminy
12. Aneta Makar- Z-ca Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury
13. Ryszarda Szczecka - Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami
14. Anna Wereszko - Główna Księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej
15. Ryszard Szremski - Komendant Straży Miejskiej
Podczas posiedzeń Komisja zajmowała się realizacją działalności statutowej,
rozpoznawaniem pism wpływających do Komisji, analizą i omawianiem projektów
uchwał oraz wypracowaniem wspólnego stanowiska wobec nich.
Wszystkie projekty uchwał były wnikliwie analizowane. Stanowisko wobec nich
wypracowano w trakcie dyskusji.
Poza omawianiem projektów uchwał Komisja zajmowała się między innymi
sprawami dotyczącymi:
- wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- klasyfikacją obiektów jako zabytki i utrudnieniami związanymi z ich remontem,
- monitoringu miasta,
- programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na
terenie Gminy Police,
- dofinansowania do programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz
realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Tanowo i
Witorza”,
- uchwaleniem „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie gminy”,
- projektem uchwały w sprawie przyjęcia strategii „Rozwiązywanie problemów
społecznych w gminie”,
- patologią, pieczą zastępczą, brakiem lokali na dzienny pobyt ludzi starszych,
projektem
profilaktycznego
programu
opieki
psychoterapeutycznej
ponadpodstawowej i ponadstandardowej kierowanej do osób uzależnionych od
alkoholu, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców
gminy Police,
- projektem uchwały w sprawie realizacji programu profilaktyki szczepień ochronnych
przeciwko grypie w 2017 roku,
- sprawą rewitalizacji Starego Miasta,
- projektem budowy infrastruktury drogowej na potrzeby Szczecińskiej Kolei
Metropolitarnej,
- sprawami związanymi z działalnością Koła - Polickie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
- zmianą zasad działania Schroniska dla Bezdomnych,
- sprawami związanymi z bezpieczeństwem mieszkańców (np. monitoring).
W trakcie posiedzeń zajmowano się również pismami, które wpływały do komisji.
Każdy problem omawiano szczegółowo, próbując wypracować jednomyślne
stanowisko.
Wszystkie działania komisji podejmowane były w trosce o zdrowie i
bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Police.

