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Plan Pracy 

Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
Rady Miejskiej Kalisza na rok 2016

1. Opiniowanie:
 bieżących projektów uchwał, 
 sprawozdania z wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu  

za 2015 rok,
 informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Kalisza  –  Miasta  na  prawach

powiatu  za  I  półrocze  2016  roku  w  części  merytorycznej  wynikającej  
z zakresu działania Komisji,

 informacji o stopniu zaawansowania programów wieloletnich za 2015 rok,
 sprawozdania  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  

w Kaliszu za rok 2015,
 oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w Kaliszu za 2015 rok,
 informacji  o  stanie  bezpieczeństwa sanitarno  -  weterynaryjnego  na  terenie

miasta Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2015,
 wniosków w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu,
 wniosków w sprawie udzielenia zaproszenia na pobyt stały.

2. Caritas Diecezji Kaliskiej – informacja na temat zakresu świadczenia pomocy
najuboższym, wykorzystanie obiektu przy ul. Gajowej.

3. Funkcjonowanie  Ośrodka  dla  osób  uzależnionych  od  narkotyków
(pomieszczenia  po  przedszkolu  przy  ul.  20  Pułku  Piechoty  35  w Kaliszu  –
komisja wyjazdowa).

4. Informacja na temat wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży
w roku 2015 oraz plany na 2016 rok (MOPS wspólnie z Wydziałem Edukacji
i Wydziałem Spraw Społecznych i Mieszkaniowych).

5. Funkcjonowanie  Domu  Dziecka  w  Kaliszu  –  baza  lokalowa,  sytuacja
materialna, opieka nad dziećmi.

6. Polityka  mieszkaniowa  miasta  Kalisza  w  zakresie  lokali  komunalnych,
socjalnych. Program taniego budownictwa.

7. Sprawozdanie  z  realizacji  programów profilaktycznych  w ramach  podjętych
uchwał (zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego oraz wirusa HCV).

8. Informacja na temat możliwości opieki nad osobami starszymi w mieście.
9. Informacja na temat działalności i funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds.

orzekania o niepełnosprawności.
10.  Ocena wykorzystania zasobów MZBM na  cele ochrony zdrowia mieszkańców

miasta Kalisza.
11. Wizyta na Wale Piastowskim.
12. Korespondencja, sprawy bieżące.
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