
Świnoujście, dnia 16.11.2022 r. 

BRM.0012.4.70.324.2022 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta na dzień: 

23 listopada 2022 r. (środa) godz. 1200 

 

które odbędzie się w sali nr 130 Urzędu Miasta Świnoujście, przy ul. Wojska Polskiego 1/5. 

Projekt porządku obrad:  

1. Sprawy regulaminowe. 

2. Informacja na temat realizacji szczepień przeciw COVID – 19 na terenie Miasta Świnoujście  

(pkt z planu pracy komisji). 

3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie cofnięcia 

przez Prezydenta Miasta Świnoujście udziałów w spółce.  

4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto 

Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”. 

6. Organizacje Pożytku Publicznego (sytuacja finansowa i organizacyjna) oraz informacja na temat 

realizacji programów społecznych na terenie Gminy Miasto Świnoujście (pkt z planu pracy 

komisji).  

7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

8. Informacja o stanie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10 wraz z ogrzewalnią  

i stan przygotowania na sezon zimowy 2022/2023 (pkt z planu pracy komisji). 

9. Informacja na temat realizacji specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych, wczesnego 

wspomagania dla dzieci z niepełnosprawnościami i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych  

w zakresie ubytków neurologicznych (pkt z planu pracy komisji). 

10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, informacja na temat działalności na terenie miasta 

Świnoujście (pkt z planu pracy komisji). 

11. Zapoznanie się z informacją dotyczącą podmiotów, w których wykonywana jest kara 

ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący 

Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 

Grzegorz Koss 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do zwolnienia się radnego z pracy w w/w dniu – art. 25 ust. 3 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561). 


