SPRAWOZDANIE
z działalno ci Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Leszna za
2004 rok.
W kolejnym roku kadencji samorz dowej w 2004 roku, Komisja Spraw
Społecznych Rady Miejskiej Leszna pracowała w 10-cio osobowym składzie radnych.
W lipcu 2004 roku nast piły zmiany personalne w ród członków Komisji i tak, radn
El biet Ratajczak, która otrzymała mandat Posła RP zast pił radny Piotr Kois.
Pracami komisji i jej przewodniczeniu kierował Wojciech Zimniak, a w jego
zast pstwie Gra yna Banasik.
W 2004 roku Komisja odbyła w sumie 21 posiedze , z czego 6 posiedze
wspólnie z innymi komisjami Rady. rednia roczna frekwencja uczestnictwa
członków komisji w jej pracach wyniosła w 2004 roku 77,14%.
We wspólnych spotkaniach z komisjami zajmowano si głównie; opiniowaniem
i analiz planu finansowego Miasta Leszna na 2004 rok, weryfikacj strategii
rozwoju Leszna, programem ochrony rodowiska i gospodark odpadami oraz
wykorzystywaniem rodków pomocowych z programów Unii Europejskiej.
Na posiedzeniach plenarnych komisja zaanga owana była podobnie jak
w minionych dwóch latach w tematyce obejmuj cej dziedziny edukacji, wychowania
i opieki przedszkolnej, promocji i ochrony zdrowia, opieki społecznej oraz kultury
i sportu.
Ze wzgl du na pojawienie si zmian legislacyjnych w ustawach dotycz cych
opieki społecznej i ochrony zdrowia w wi kszym ni dot d stopniu komisja zwróciła
uwag na działania instytucji pomocy społecznej jak równie na realizacj działa
w kwestii programów prozdrowotnych. Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz
mieszka ców miasta.
Komisja odbyła posiedzenie w siedzibie O rodka Interwencji Kryzysowej
w Lesznie.
Komisja przyj ła tez informacj o; wynikach realizacji programu likwidacji
bezrobocia, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, efektywno ci działa
instytucji miejskich odpowiedzialnych za Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych
i rekreacyjnych.
Ze wzgl du na zaistniałe okoliczno ci Komisja Spraw Społecznych nie
zrealizowała dwóch zada obj tych planem pracy, które po uzgodnieniach
wprowadzono do realizacji w I półroczu 2005 roku.
Wszystkie posiedzenia Komisji Spraw Społecznych zostały zaprotokółowane, a w
wi kszo ci jej narad uczestniczyli W-ce Prezydenci Miasta, b d stosowni
przedstawiciele słu b Prezydenta Miasta lub jednostek bud etowych Miasta Leszna.
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