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Protokół Nr 12/1/2016 

     Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

25 stycznia  2016 roku 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 

Rodziny i Zdrowia. 

Nieobecni: Andrzej Bolewski, Andrzej Gleń. 

Ad. 1  

Pan Janusz Czajka stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2  

Komisja przyjęła następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2016-2018 w Gminie Sandomierz 

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2015 roku. 

6. Przyjęcie planu pracy na 2016 rok. 

7. Zamknięcie obrad. 

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

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Grażyna Łebek – Dyrektor Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu. 

Mówczyni omówiła  cele Programu oraz harmonogram realizacji poszczególnych zadań. Zwróciła 

uwagę, że w rozdziale IV. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie brakuje danych z 2015 roku,  

ze względów technicznych – rok 2015 dopiero się zakończył, instytucje zewnętrzne nie zdążyły złożyć 

sprawozdań .  Dane te będą dostarczone Państwu Radnym przed sesją. 

Radni nie wnieśli uwag do treści Programu. 

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

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2016-2018 w Gminie Sandomierz. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Grażyna Łebek. Po omówieniu projektu 

poinformowała, że w tym dokumencie również brakuje danych z 2015 roku. Braki te będą 

uzupełnione i przedstawione radnym przed sesją. 

Komisja nie wniosła uwag do Programu. 

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

Ad. 5 

Komisja zapoznała się z treścią sprawozdania z pracy, w 2015 roku. 

„Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia opiniowała  projekty  uchwał związane  

z zakresem jej działania, między innymi w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej zakażeń 
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pneumokokowych na lata 2015-2018. W posiedzeniu uczestniczyła pani  Aneta  Przyłucka  –  

Naczelnik  Wydziału Spraw Obywatelskich. Omówiono cel programu oraz sposób jego realizacji.  

Szczegółowo omawiano projekty uchwały w sprawie zmian w  budżecie miasta na 2015 rok dotyczące 

opieki społecznej. Uzasadnienia przedstawiła Pani Grażyna Łebek – Dyrektor Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu.  

Komisja desygnowała przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Społecznej przy Szpitalu 

Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu – zaproponowano na to stanowisko Radnego 

Andrzeja Bolewskiego. 

Komisja opiniowała projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu. Przyjęła także sprawozdanie   

z realizacji uchwały Nr XXXVII/383/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia  

19 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2014 rok.  

Komisja spotkała się z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu i zapoznała się ze 

sprawozdaniem z działalności jednostki. Omówiła i przyjęła dokument – „Ocena zasobów pomocy 

społecznej na rok 2014 dla Gminy Sandomierz”. 

Jedno z posiedzeń poświęcono analizie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania 

rodziny na lata 2013-2015”. 

W dniu 20.07.2015 r. komisja opiniowała projekt uchwały : w  sprawie  uchwalenia  Programu  

polityki  zdrowotnej  szczepień przeciw grypie na lata 2015 – 2018.   

W dniu 2.09.2015 r. komisja wysłuchała informacji o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

przedstawionej przez  Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

„Tratwa” oraz  Wiceprezesa  Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  

w Zatrudnieniu, Rehabilitacji i Rewalidacji "Integracja".  

W realizacji swojej funkcji opiniodawczej, kierowano się dobrem wszystkich mieszkańców miasta”. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Sprawozdanie przyjęto jednomyślnie (6 głosów „za”). 

Ad. 6 

Pan Janusz Czajka przedstawił projekt planu pracy na 2016 rok i poprosił o wniesienie uwag: 

Styczeń: 

Analiza i opiniowanie Gminnego  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. 

Analiza i opiniowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.  

Luty: 

Omówienie zjawisk występowania przemocy i patologii na terenie  miasta Sandomierza  

- spotkanie z Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego, Naczelnikiem Wydziału Prewencji KPP, 

Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Opiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego  Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2011-2015. 

Marzec: 

Przyjęcie informacji o realizacji zadań gminy wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny  

i pieczy zastępczej (prowadzenie placówki wsparcia dziennego, asystenci rodziny, zawieranie umów  

z rodzinami wspierającymi, współfinansowanie form pieczy zastępczej). 

Opiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego  Programu Wspierania Rodziny w latach 2013-2015. 
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Opiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu wychodzenia z Bezdomności w roku 

2015. 

Kwiecień: 

Przyjęcie informacji Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu z realizacji w 2015 r. zadań z zakresu 

pomocy społecznej. 

Maj: 

Zapoznanie się z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów Terapii 

Zajęciowej, stowarzyszeń  i organizacji pozarządowych działających na terenie gminy na rzecz osób 

niepełnosprawnych– spotkanie z przedstawicielami jednostek. 

Czerwiec: 

Omówienie działalności gminy w zakresie wspierania osób starszych. 

Wrzesień: 

Omówienie skali problemu bezdomności na terenie Gminy Sandomierz (ilość osób bezdomnych na 

terenie gminy w okresie jesienno-zimowym 2015/2016, monitorowanie bezdomnych oraz działania 

zabezpieczające właściwych służb, problemy związane z realizacją indywidualnych programów 

wychodzenia z bezdomności, zmiany ustawowe i wynikające z nich zadania obowiązkowe gminy  

w zakresie przeciwdziałania bezdomności oraz wspierania osób bezdomnych). 

Opiniowanie zmian w ramach Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. 

Październik: 

Zapoznanie z informacjami na temat realizacji zadań  Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Sandomierzu z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej,  świadczeń 

rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych. 

Listopad:  

Ocena realizacji zadania obowiązkowego gminy w zakresie dożywianiu dzieci. 

i młodzieży oraz osób najuboższych przy wykorzystaniu dotacji z programu „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania”. 

Ocena skali niedożywienia oraz potrzeb w zakresie zabezpieczenia posiłku w ramach zadania gminy 

na rok 2017. 

Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2017 rok. 

Grudzień:  

Działania wspierające na rzecz realizacji projektu socjalnego – „Spotkanie wigilijne” dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na ubóstwo, niezaradność, chorobę, 

niepełnosprawność, bezdomność, podeszły wiek oraz dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 7 

Pan Janusz Czajka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

     Janusz Czajka 

 Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 
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