
UCHWAŁA NR 772/VIII/22 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 
Rady Miejskiej w Namysłowie na 2023 rok 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 
1005, 1079, 1561) oraz §49 ust. 7 pkt. 1 Statutu Gminy Namysłów (Dz. Urz. Woj. Op. z 2020 r., poz. 3678 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie na 
2023 rok o następującej treści: 

Lp. Zadania komisji Termin realizacji 
1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał i innych dokumentów, będących 

przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej. 
Posiedzenie przed każdą 

sesją 

2. Informacja dotycząca zanieczyszczenia powietrza – kontrola pieców, opału 
oraz interwencje na zgłoszenia mieszkańców w tym zakresie. 

Styczeń 

3. Sprawy i problemy w zakresie pomocy społecznej i socjalnej ze szczególnym 
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. 

Luty 

4. 1.Współpraca Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi w obszarze 
pomocy społecznej. 
2.Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 rok. 

Marzec 

5. Analiza skarg i wniosków w ZAN Sp. z o.o. oraz gospodarka socjalnymi 
zasobami lokalowymi. 

Kwiecień 

6. Funkcjonowanie NCZ Sp. z o.o. i placówek opieki zdrowotnej – poradnie 
lekarskie i przychodnie w NCZ. 

Maj 

7. 1.Ocena realizacji wykonania budżetu Gminy Namysłów za 2022 r. i 
wypracowanie stanowiska komisji w sprawie absolutorium dla Burmistrza. 
2.Raport o stanie gminy- wotum zaufania. 
3.Informacja na temat realizacji programu uzależnień. 

Czerwiec 

8. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Diabetyków w Namysłowie. Wrzesień 
9. Funkcjonowanie programu dla rodzin wielodzietnych oraz osób bezdomnych. Październik 

10. 1.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2024 r. 
2.Strategia rozwoju sportu w Gminie Namysłów. Programy na rzecz 
aktywnego życia dzieci i młodzieży.  

Listopad 

11. Opracowanie planu pracy Komisji na 2024 rok. Grudzień 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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