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Załącznik Nr 4 do uchwały  

Nr IV/44/2019  Rady Miejskiej 

w Tczewie z dnia 31 stycznia 2019 r.  

 

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2019 rok 

Lp. Miesiąc 

 

Temat zasadniczy 

 

1. Styczeń 1. Opieka nad osobami bezdomnymi w okresie zimowym. 

2. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

3. Przyjęcie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2019 r. 

4. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

2. Luty 1. Sieć oparcia społecznego w mieście Tczewie dla osób z dysfunkcją 

zdrowia psychicznego. 

2. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Polityki Społecznej 

za 2018 r. 

3. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

4. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

3. 

 

Marzec 1. Prace porządkowe na terenie miasta. Informacja na temat prac 

porządkowych wykonywanych przez skazanych.  

2. Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

3. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

4. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

4. 

 

Kwiecień 1. Sieć oparcia społecznego dla osób starszych na terenie miasta.  

2. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

3. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

5. Maj 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 

rok i przekazanie opinii do Komisji Rewizyjnej. 

2. Informacja na temat działalności organizacji pozarządowych. Spotkanie 

z przedstawicielami organizacji. 

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Tczewa. 

4. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

5. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

6. Czerwiec 1. Świetlice środowiskowe na terenie miasta, stan i zapotrzebowanie. 

2. Rozwój systemów monitorowania miejsc niebezpiecznych na terenie 

Tczewa. 

3. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

4. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

7. Lipiec 1. Wizytacja działań „Nieobozowej Akcji Lato w 2019 r.” wg ustalonego 

harmonogramu. 
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8. Sierpień 1. Informacja na temat budownictwa komunalnego i socjalnego. 

2. Realizacja listy przydziałów mieszkań komunalnych.  

3. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

4. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

9. Wrzesień 1. Informacja dotycząca rodzin wielodzietnych figurujących w systemie 

pomocy społecznej w I półroczu 2019 r. 

2. Informacja na temat funkcjonowania Niepublicznych Żłobków w 

Tczewie. 

3. Propozycje Komisji Polityki Społecznej do budżetu miasta na 2020 r. 

4. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

5. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

10. Październik 1. Informacja z przygotowania służb do okresu zimowego 2019/2020. 

2. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

3. Wolne wnioski, sprawy różne komisji. 

11. Listopad  1. Informacja na temat występowania przemocy w rodzinie na terenie 

Tczewa w 2018 r. 

2. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał.  

3. Wolne wnioski, sprawy różne komisji.  

12. Grudzień  1. Informacja w sprawie funkcjonowania usług opiekuńczych w mieście. 

2. Omówienie materiałów sesyjnych i zaopiniowanie projektów uchwał. 

3. Przygotowanie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2020 r.  

4. Opinia w sprawie projektu budżetu miasta na 2020 r. i wieloletniej 

prognozy finansowej w zakresie spraw społecznych.  

5. Wolne wnioski, sprawy różne komisji.  

Plan pracy Komisji może ulec zmianie w trakcie jego realizacji.  

                              Przewodnicząca 

  Komisji Polityki Społecznej 

  Bożena Chylicka 

 


