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Protokół Nr 28/3/2014 

z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

w dniu 13 maja 2014 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki 

Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

 

Ad. 1 

 Przewodnicząca Komisji  stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność 

obrad  i otworzyła posiedzenie.  

Ad. 2 

Pani Mariola Stępień poprosiła członków Komisji o przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok 

4. Przyjęcie informacji z realizacji w 2013 roku Programu współpracy Miasta 

Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu postepowania o 

udzielenie dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów 

publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane 

z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania 

zadań zleconych. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta  

Sandomierza programu z zakresu polityki społecznej „Aktywny senior” 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2013 rok dla Gminy Sandomierz. 

8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 

2013 rok. 

9. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

10. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok. 

Uzasadnienie przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Sprawozdanie  z realizacji w 2013 roku Programu współpracy Miasta Sandomierza z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pani Mariola Stępień poprosiła o przyjęcie powyższego dokumentu w głosowaniu. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 5 



 

2 
 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu postepowania o udzielenie dotacji 

celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w 

celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich 

rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych. 

Uzasadnienie do projektu przedstawiła Pani Aneta Przyłucka – Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich. 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta  Sandomierza 

programu z zakresu polityki społecznej „Aktywny senior” 

Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu – przedstawiła 

uzasadnienie do projektu uchwały. 

Radni wyrazili docenianie dla podjętej inicjatywy na rzecz starszych mieszkańców miasta. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7  

Ocena zasobów pomocy społecznej na 2013 rok dla Gminy Sandomierz. 

Pani Mariola Stępień poprosiła o wniesienie uwag do sprawozdania. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 8 

Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013 rok. 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do w/w sprawozdania. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Wnioski. 

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia zwraca się z prośbą do Burmistrza 

Sandomierza o zaplanowanie w budżecie miasta Sandomierza na 2015 rok środków na 

współfinansowanie wraz ze Starostwem Powiatowym w Sandomierzu zakupu mammografu 

jako wyposażenia sandomierskiego szpitala. 

Radni jednomyślnie (6 głosów „za”) przyjęli powyższy wniosek. 

Ad. 10 

Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie. 

 

 

       Mariola Stępień 

                      Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej,  

Ochrony Rodziny i Zdrowia 

 

 

 

Protokołowała: 

Renata Tkacz 

 


