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Protokół Nr 25/7/2013 

z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

w dniu 26 listopada 2013 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 upoważnienia do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

4. Opiniowanie projektu uchwały sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wychodzenia z Bezdomności. 

5.  Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2014 rok  w działach: 851; 852; 853 

6. Wnioski Komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Komisja jednogłośnie – 6 „za” – przyjęła porządek obrad. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych 

spraw z zakresu administracji publicznej. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu 

Mówczyni wskazała między innymi że: 

- nowe przepisy ustawy - prawo energetyczne - oraz niektóre inne ustawy wprowadzają 

nową formę pomocy dla odbiorców energii elektrycznej – dodatek energetyczny. Dodatek 

ten wynosi nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii oraz średniej ceny energii 

ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Limity mają związek z ilością osób 

tworzących gospodarstwo domowe. Do otrzymania tego dodatku są uprawnione osoby 

pobierające dodatek mieszkaniowy. OPS prowadzi sprawy z zakresu przyznawania dodatku 

mieszkaniowego w związku z tym zasadne jest aby również zajmował się przyznawaniem 

dodatku energetycznego. 

Przewodnicząca Komisji zapytała czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały 

Uwag nie wniesiono. 

Pani Mariola Stępień poprosiła o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 

uchwały. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały  sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wychodzenia  

z Bezdomności. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Halina Komenda podkreślając, iż pomoc osobom 

bezdomnym to zadanie własne gminy. Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności ma na 

celu: stworzenie systemu profilaktyki bezdomności, wczesnej interwencji  i przeciwdziałania 

zjawisku bezdomności. Dotychczasowy Program z 2009 roku został poszerzony  

o szczegółowe zadania z zakresy profilaktyki, zaktualizowano także wykaz instytucji 

współdziałających z OPS w tym zakresie. 

Radni nie wnieśli uwag do w/w programu. 

Pani Mariola Stępień poprosiła o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu 

uchwały.  

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

 

Ad. 5 

Komisja przystąpiła do opiniowania projektu budżetu miasta na 2014 rok. 

(projekt uchwały budżetowej i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sandomierz na lata 2014-2016) 

Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta – przedstawił uzasadnienie do projektu budżetu  

w działach 851; 852; 853 po stronie wydatków i dochodów. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę na zabezpieczone środki na zakup szczepionek.  

W związku z tym że nie wszystkie środki zaplanowane w 2013 roku na ten cel zostały 

wykorzystane,  należy rozważyć możliwość zakupu szczepionek droższych i lepszej jakości. 

Pani Mariola Stępień przedstawiła powyższy wniosek i poprosiła o jego przyjęcie. 

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

Pani Mariola Stępień poprosiła o pozytywne zaopiniowanie całości projektu budżetu miasta 

na 2014 rok 

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

 

Ad. 6 

Wnioski Komisji 

W ramach środków przeznaczonych na szczepienia profilaktyczne dla mieszkańców w roku 

2014 dokonać zakupu szczepionek droższych i lepszej jakości w porównaniu do zakupionych 

w roku bieżącym. 

 

Ad. 7 

Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie. 

 

        

        Mariola Stępień 

           Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej,  

                       Ochrony Rodziny i Zdrowia  

 
 

Protokołowała:  

Renata Tkacz 

 
 


