BR.0011.5.1.2018

SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
za rok 2017
W skład Komisji wchodzili następujący radni:
1. Wiesław WANJAS

− przewodniczący,

2. Karol SKOCZYLAS

− wiceprzewodniczący,

3. Mirosław BARTKOWIAK

− członek,

4. Zenon CHOJNACKI

− członek,

5. Michał KOTLARSKI

− członek,

6. Anna KURZAWA

− członek,

7. Urszula MACIASZEK

− członek,

8. Krystian MAJEWSKI

− członek,

9. Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA

– członek,

10. Piotr KORYTKOWSKI

– członek,

11. Witold NOWAK

– członek

Komisja Rodziny i Spraw Społecznych przyjęła na 2017 rok następujący plan pracy:
1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.
2. Wypracowanie w drodze głosowania stanowiska komisji w stosunku do projektów
uchwał, dla których Komisja Rodziny i Spraw Społecznych jest komisją wiodącą.
3. Opiniowanie nad projektami uchwał gdzie Komisja Rodziny i Spraw Społecznych nie
jest komisją wiodącą.
4. Składanie wniosków do budżetu miasta usprawniających i poprawiających poziom
pracy wszystkich placówek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo rodzin i jak najlepsze
zabezpieczenie spraw społecznych.
5. Ścisła współpraca z Wydziałami Urzędu Miejskiego, które są objęte zakresem prac
komisji.
6. Współpraca z instytucjami zajmującymi się sprawami rodzin, zdrowia i spraw
społecznych na terenie miasta Konina.
7. Współpraca z innymi komisjami Rady Miasta Konina.
8. Czynny udział oraz współorganizacja spotkań, debat oraz innych imprez
organizowanych na rzecz mieszkańców Konina.
9. Załatwianie innych spraw, skarg i wniosków mieszkańców Konina.
Podstawowymi zadaniami Komisji było opiniowanie materiałów sesyjnych,
w szczególności dotyczących spraw związanych z merytoryczną działalnością, gdzie Komisja

była wiodącą. Omawiano również zmiany w budżecie, a także zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej. Przedmiotem dyskusji na komisjach były również inne projekty uchwał.
W roku 2017 Komisja spotkała się 13 razy na zebraniach przedsesyjnych.
Komisja w 2017 roku na swoich posiedzeniach omawiała i opiniowała następujące
projekty uchwał oraz sprawozdania:
- Projekt uchwały w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych
zawodowych (druk nr 477).
- Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej w Koninie za 2016 rok oraz przedstawienie potrzeb
w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2017 rok.
- Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok oraz przedstawienie
potrzeb związanych z realizacją zadania.
- Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Koninie do spraw
realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na
terenie Miasta Konina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania za 2016 rok.
- Raport z realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Konina za 2016 rok.
- Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie za 2016 rok
oraz informacja o potrzebach w zakresie realizowanych zadań na 2017 rok.
- Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej w mieście Koninie w 2017 roku (druk nr 497).
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Konińska Karta Seniora (druk nr 516).
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 dla miasta Konina.
- Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie za 2016 rok.
- Opinia do projektu nagrobka dzieci martwo urodzonych
- Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez miasto Konin (druk nr 536)
- Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Koninie (druk nr
535)
- Projekty uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu miasta Konina za 2016 rok (druk nr 548),
b) udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Konina za 2016 rok (druk nr 549).
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- Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 473 Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2017
roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2017 roku (druk
nr 554)
- Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 473 Rady Miasta Konina
z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie
w 2017 roku. (druk nr 572)
- Rozpatrzenie:
a) Informacji z wykonania budżetu miasta Konina za I półrocze 2017 roku;
b) Informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Konińskiego Domu Kultury oraz Młodzieżowego Domu Kultury;
c) Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Konina za
I półrocze 2017 roku

- Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. (druk nr 603)
- Projekt uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla miasta Konina na 2018 rok.
- Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina
na lata 2018-2021 druk nr 629 oraz projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta
Konina na 2018 rok druk nr 630. Wypracowanie opinii komisji.
- Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 473 Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2017
roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań w Mieście Koninie w 2017 roku(druk
nr 616)
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
dla Miasta Konina na lata 2018 – 2020 (617)
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny w Koninie na
lata 2018 – 2020 (druk nr 631).
W ramach zadań własnych komisja odbywała robocze posiedzenia z udziałem instytucji,
stowarzyszeń oraz innych organów samorządowych.
- I kwartał – „Jaskra nie boli tylko kradnie wzrok”.
- III kwartał - Zapoznanie się z pracą Fundacji „Podaj Dalej” w Koninie.

3

- IV kwartał- Rozpatrzenie pisma w związku ze zmianą ustawy „O opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3”
Członkowie komisji czynnie uczestniczyli w imprezach społecznych, spotkaniach,
koncertach, festiwalach, otwarciach nowych placówek jak również brali udział w kursach,
szkoleniach tematycznie związanych z zakresem działania Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
Wiesław WANJAS
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