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Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych
Styczeń
1. Zadania inwestycyjne gminy z zakresu przedmiotu działania Komisji tj.m.in.:
- stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego ( doświetlenie przejść dla pieszych i ciągów
pieszych);
- obiektu MOPS-u.
2. Gminne zasoby mieszkaniowe:
- lokale komunalne ( użytkowane przez najemców w i nieużytkowane) ich ilość i stan
techniczny, potrzeby remontowe,
- lokale socjalne - ich ilość i stan techniczny, potrzeby remontowe,
- skala zadłużenia najemców w wobec gminy.
Luty
1. Działalność i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ( jak to będzie możliwe
to wizyta w jednostce) m.in.:
- zakres i liczba udzielanych świadczeń,
- problem i skala bezdomności (pomoc dla bezdomnych zimą),
- funkcjonowanie Pomocy Społecznej w czasie pandemii.
Marzec
1. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście:
- sprawozdanie komendanta Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi,
- sprawozdanie komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi,
- sprawozdanie komendanta Straży Miejskiej w Złotoryi.
Kwiecie
1. Problematyka uzależnień w mieście (sprawozdanie Miejskiego Pełnomocnika d/s uzależnień)
- sprawozdanie rzecznika KPP w Złotoryi (informacja)
- wizytacja budynku socjalnego przy ulicy Łąkowej 19.
Maj
1. Funkcjonowanie Przychodni Rejonowej oraz bezpieczeństwo zdrowia mieszkańców Złotoryi:
- sprawozdanie kierownika Przychodni Rejonowej,
- sprawozdanie rzecznika szpitala powiatowego w Złotoryi,
- stan epidemii na terenie miasta ( informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
2. Omówienie wykonania budżetu gminy za rok 2020 (z uwzględnieniem zakresu działania Komisji).
Czerwiec
1. Działalność oraz funkcjonowanie Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego (oddziaływanie
na środowisko) oraz RPK Partner (informacja).
2. Stan bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w mieście obiekt w rekreacyjno-sportowych
ze szczególnym uwzględnieniem zalewu (informacja PSSE).

Lipiec
1. Problematyka zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta.
2. Mała retencja na terenie gminy, ochrona i oszczędność wody pitnej.
3. Zagrożenie powodziowe w dolinie Kaczawy. Współpraca gminy z Wodami Polskimi,
działania podejmowane w terenie doliny (informacja burmistrza).
Sierpień
1. Zapoznanie ze stanem, infrastruktury i założeniami inwestycyjnymi terenu tzw. "Osiedla
Kresowiaków”, (jeżeli to będzie możliwe to wizyta w terenie)
Wrzesień
1.Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problem w Alkoholowych.
2. Propozycje do projektu budżetu miasta na rok 2022 z zakresu działalności Komisji.
Październik
1. Stopień realizacji wniosków Komisji z pierwszego półrocza b.r.
2. Wizytacja obiektów oraz zadań inwestycyjnych zaproponowanych do realizacji we wnioskach
Komisji na rok 2021.
Listopad
1. Sytuacja złotoryjskiego rynku pracy (materia PUP).
2. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji d/s Rozwiązywania Problem w Alkoholowych
oraz przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problem w
Alkoholowych)
3. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2021.
Grudzień
1. Podsumowanie pracy Komisji w roku bieżącym.
2. Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2022.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa,
Zdrowia i Spraw Społecznych
Paweł Okręglicki
Zastrzega się możliwość rozszerzenia planu pracy Komisji o tematykę ważną dla samorządu i społeczności gmin
oraz o tematykę niezrealizowaną w roku 2019 m.in. omówienie założeń i projektu uchwały umożliwiającego
odrabianie zaległości czynszowych przez najemców mieszkań komunalnych oraz wizytę w budynku
wielorodzinnym TBS.

