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                                              Protokół nr 25/1/2009 
             z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
                                    w dniu 12 stycznia 2009 roku 
 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca 
Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
Obecni – jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do Protokołu). 
 
 
Ad. 1  
            Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia  
Pani Mariola Stępień na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad  
i otworzyła posiedzenie. 
 
 
Ad. 2 

Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 
Rodziny i Zdrowia przedstawiła projekt porządku obrad Komisji:  
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opinia do projektu budŜetu na 2009 rok w działach: 
- 851 – ochrona zdrowia, 
- 852 – opieka społeczna. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia  
    z pomocy społecznej będące w zakresie zdań własnych. 
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny   
    i Zdrowia  w roku 2008. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie obrad. 
 
 
Pan Wojciech Czerwiec zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Komisji 
Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia następujących zmian: 
- punktu 3 – odwołanie i powołanie Przewodniczącego Komisji, 
- punkt 4 - dyskusja nad projektem budŜetu na 2009 rok w działach 851 i 852, 
- punkt 5 - opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków  
    za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zdań własnych, 
- punkt 6 – przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Opieki Społecznej, Ochrony  
   Rodziny i Zdrowia w roku 2008.  
- punkt 7 - rozpatrzenie pism bieŜących. 
- punkt 8 - wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
- punkt 9 - zamknięcie obrad. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: 5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujący się”,  
2 głosy „przeciw”.  
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Przyjęty porządek obrad Komisji (5 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących 

się”, 2 głosy „przeciw”). 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Odwołanie i powołanie Przewodniczącego Komisji Opieki Społecznej, Ochrony  
    Rodziny i Zdrowia. 
4. Opinia do projektu budŜetu na 2009 rok w działach: 
- 851 – ochrona zdrowia, 
- 852 – opieka społeczna. 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia  
    z pomocy społecznej będące w zakresie zdań własnych. 
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Opieki Społecznej, Ochrony  
    Rodziny i Zdrowia w roku 2008. 
7. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
8. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
9. Zamknięcie obrad. 
 
 
Ad. 3 
Odwołanie i powołanie Przewodniczącego Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 
Rodziny i Zdrowia. 
 
Wniosek 
Pan Wojciech Czerwiec Radny Rady Miasta Sandomierza zgłosił wniosek o odwołanie 
Pani Marioli Stępień z funkcji Przewodniczącego Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 
Rodziny i Zdrowia. 
PowyŜszy wniosek został przyjęty: (5 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”,  
1 głosy „przeciwny”). 
 
Pan Wojciech Czerwiec zgłosił kandydaturę Pana Michała Saracena  
na  Przewodniczącego Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
PowyŜsza kandydatura została przyjęta: (5 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”,  
0 głosów „przeciwnych”). 
 
Dalszą część posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
prowadził Pan Tadeusz Frańczak – Wiceprzewodniczący Komisji. 
 
 
Ad. 4 

Pani Halina Sroczyńska p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich 
przedstawiła:  

• planowany harmonogram wydatków na 2009 rok w zakresie działalności 
związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i patologii społecznej na terenie 
miasta Sandomierza (dziale 851 - ochrona zdrowia), 

 
• wnioski budŜetowe Wydziału Spraw Obywatelskich na 2009 rok w dziale 

ochrona zdrowia: 
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I. Wniosek złoŜony przez Wydział Spraw Obywatelskich na wydatki rzeczowe  
  w Dziale Ochrona Zdrowia – koszt całkowity 15. 000,00 zł, wnioskowana kwota     
15 000,00 zł, proponowana w projekcie budŜetu miasta na 2009 rok kwota 15 000,00 zł, 
 
II Wniosek złoŜony przez Radnego Rady Miasta Sandomierza Pana Janusza  
    Sochackiego na zakup wyposaŜenia dla Oddziału Wewnętrznego Sandomierskiego   
    Szpitala - koszt całkowity 60.000,00 zł, wnioskowana kwota 60.000,00 zł,   
    proponowana kwota 60.000,00 zł. 
 
III Wniosek złoŜony przez SPZZOZ w Sandomierzu na dofinansowanie zakupu    
     wideokolonoskopu z oprzyrządowaniem chirurgicznym – koszt całkowity  
     228. 000, 00 zł, wnioskowana kwota nie został określona we wniosku  
    (wniosek nie został ujęty w projekcie budŜetu na 2009 r.) 
 
IV Wniosek złoŜony przez SPZZOZ w Sandomierzu na przebudowę i wyposaŜenie   
      pomieszczeń dla oddziału rehabilitacji stacjonarnej – koszt całkowity 2 700. 000, 00    
      zł, wnioskowana kwota 600.000.00 zł (wniosek nie został ujęty w projekcie budŜetu  
     na 2009 r. 

 
Załącznik Nr 11 do uchwały budŜetowej Rady Miasta Sandomierza, dotyczący  

• budŜetu miasta na 2009 rok w zakresie działu 851. 
 
 
Pan Tadeusz Frańczak po zapoznaniu się z wnioskami budŜetowymi Wydziału Spraw 
Obywatelskich na 2009 rok w dziale ochrona zdrowia proponuje: 
- aby wniosek uwzględniony w projekcie budŜetu na 2009 rok na zakup wyposaŜenia    
   dla Oddziału Wewnętrznego Sandomierskiego Szpitala - proponowana kwota   
   60.000,00 zł naleŜy utrzymać w mocy, 
- Ŝeby kwota równowartości wpłaconego przez SPZZOZ w Sandomierzu podatku  
   od nieruchomości została zaplanowana w projekcie budŜetu na 2009 roku na     
   dofinansowanie działalności Sandomierskiego Szpitala. 
 
 

Pani Halina Komenda - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sandomierzu przedstawiła załoŜenia dot. planowanych dochodów i wydatków 
budŜetowych na 2009 rok w dziale 852 opieka społeczna. 
 
 
Ad. 5 

Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia  
z pomocy społecznej będące w zakresie zdań własnych wraz z uzasadnieniem 
przedstawiła Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 7  głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
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Ad. 6 
Pan Tadeusz Frańczak – Wiceprzewodniczący Komisji Opieki Społecznej, 

Ochrony Rodziny i Zdrowia w nawiązaniu do przekazanego w dniu dzisiejszym 
Członkom Komisji Sprawozdania z działalności Komisji w 2008 roku, zwrócił  
się o zgłoszenie ewentualnych uwag do jego treści. 
Wobec braku uwag - Pan Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie 
sprawozdanie z działalności Komisji w 2008 roku oraz na podstawie jego wyniku  
( 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”) stwierdził 
przyjęcie go przez Komisję. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2008 rok stanowi 
załącznik Nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 7 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Pan Agnieszka Frańczak – Szczepanek Radna Miasta Sandomierza w związku  
z trudną sytuacją Ŝyciową mieszkańca Sandomierza Pana Marka B.∗ prosi o 
pozytywne rozpatrzenie wniosku: 
- pokrycia zaległości w opłatach za zamieszkanie w pokoju w hotelowym przy  
ul. Schinzla – kwota 1200 złotych. 
- przyznania stałą dotację w kwocie 300 złotych miesięcznie w opłatach  
za pokój w hotelu bądź przyznać mieszkanie z zasobów komunalnych. 
 

• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza udziela odpowiedzi na wniosek 
Pani Agnieszki Frańczak – Szczepanek Radnej Miasta Sandomierza dot.  
- pokrycia Panu Markowi B.∗ zaległości w opłatach za zamieszkanie  
   w pokoju w hotelowym przy  ul. Schinzla – kwota 1200 złotych, 
- przyznania dla Pana Marka B.∗ stałej dotacji w kwocie 300 złotych  
   miesięcznie w opłatach za pokój w hotelu bądź przyznać mieszkanie  
   z zasobów komunalnych. 
 

Pan Tadeusz Frańczak złoŜył ustną rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego 
Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
PowyŜsza rezygnacja został przyjęta: 7 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 
głosów „przeciwnych”. 
 
Pani Agnieszka Frańczak - Szczepanek oraz Pan Marceli Czerwiński zgłosili 
kandydaturę Pani Marioli Stępień na Wiceprzewodniczącą Komisji Opieki Społecznej, 
Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
PowyŜsza kandydatura została przyjęta: (4 głosy „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”,  
0 głosów „przeciwnych”). 
 
Ad. 8 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje: 
- o zwrot wpłaconego przez SPZZOZ w Sandomierzu podatku od nieruchomości lub     
  zwolnienie z podatku od nieruchomości , powiększonego o wnioskowaną kwotę  
  60. 000,00 zł na zakup wyposaŜenia dla Oddziału Wewnętrznego Sandomierskiego    

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
∗  
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 Szpitala (dyrekcja Sandomierskiego Szpital poinformuje miasto na jakie zadania    
 zostały przeznaczone pieniądze z umorzonego podatku), 
- aby wniosek uwzględniony w projekcie budŜetu na 2009 rok na zakup wyposaŜenia    
   dla Oddziału Wewnętrznego Sandomierskiego Szpitala - proponowana kwota   
   60.000,00 zł naleŜy utrzymać w mocy, 
- Ŝeby kwota równowartości wpłaconego przez SPZZOZ w Sandomierzu podatku  
  od nieruchomości został zaplanowana w projekcie budŜetu na 2009 roku na   
   dofinansowanie działalności Sandomierskiego Szpitala. 
- aby Pana Janusza Sikorski– Dyrektor SPZZOZ w Sandomierzu wskazał, które ze   
   złoŜonych wniosków w sprawie przyznania środków finansowych w budŜecie miasta  
   na rok 2009 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakład Opieki Zdrowotnej  
   w Sandomierzu są priorytetowe (które zadania są pilne), 
- aby zaprosić Pana Janusza Sikorskiego – Dyrektor SPZZOZ w Sandomierzu   
   na najbliŜsze posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia,   
   celem udzielenia dodatkowych wyjaśnień dot. złoŜonych wniosków na   
   dofinansowanie działalności Sandomierskiego Szpitala, 
- ponownie o pokrycia Panu Markowi B.∗ zaległości w opłatach za  
    zamieszkanie w pokoju w hotelowym przy  ul. Schinzla – kwota 1200 złotych, 
- przyznania dla Pana Marka B.∗ stałej dotacji w kwocie 300 złotych  
   miesięcznie w opłatach za pokój w hotelu bądź przyznać mieszkanie  
   z zasobów komunalnych. 
 
 
Ad. 9 
 Pan Tadeusz Frańczak – Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  
i Zdrowia. 
 
                                                                      
                                                                                 
                                                                        Tadeusz Frańczak 
                                                                Wiceprzewodniczący Komisji  
                                                    Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny Zdrowia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
  
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  


