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                                              Protokół nr 18/5/2008 
z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
                                          w dniu 25 czerwca 2008 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 

Przyjęty porządek obrad (6 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w spawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony  
    Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2008. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 

Członkowie Związku Głuchych w Sandomierzu zwrócili się z prośbą  
o wyremontowanie lokalu przy ul. śółkiewskiego 3c – Siedziba Związku Głuchych  
w Sandomierzu. 
Wniosek I 

Komisja wnioskuje o wygospodarowanie środków finansowych z budŜetu 
Miasta na 2008 rok na wykonanie remontu lokalu przy ul. śółkiewskiego 3c – Siedziba 
Związku Głuchych w Sandomierzu. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 6 głosów „za”, 0  głosów „wstrzymujących 
się”, 0  głosów „przeciwnych”.  
 
Wniosek II 

Komisja wnioskuje o ujęcie w projekcie budŜetu Miasta Sandomierza na 2009 
rok zadania - wykonanie remontu lokalu przy ul. śółkiewskiego 3c – Siedziba Związku 
Głuchych w Sandomierzu oraz zabezpieczenie odpowiedniej kwoty na wykonanie 
powyŜszego zadania. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 6 głosów „za”, 0  głosów „wstrzymujących 
się”, 0  głosów „przeciwnych”.  
 
 
Wniosek III 
Komisja wnioskuje o zwiększenie środków finansowych na kolonie socjoterapeutyczne 
dla dzieci. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 6 głosów „za”, 0  głosów „wstrzymujących 
się”, 0  głosów „przeciwnych”.  
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Wniosek IV 
Komisja wnioskuje o zmniejszenie granicy wiekowej dzieci wyjeŜdŜających na kolonie 
socjoterapeutyczne ( dzieci od 7 lat). 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 6 głosów „za”, 0  głosów „wstrzymujących 
się”, 0  głosów „przeciwnych”.  
 
Wniosek V 
Komisja wnioskuje o przedłoŜenie informacji dot. zakończenia  sprawy przydziału 
lokalu Państwu Ryszardzie i Tomaszowi K.* 

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 6 głosów „za”, 0  głosów „wstrzymujących 
się”, 0  głosów „przeciwnych”.  
 
 
Ad. 4 

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia zapoznała się  
z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na rok 2008. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Halina 
Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

 
Członkowie Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 6 głosów „za”,  
0  głosów „wstrzymujących się”, 0  głosów „przeciwnych”.  
 
 
Ad. 5 
Komisja zapoznała się z treścią pism w których: 

• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza pismo znak UA.7320-3-4/2008  
w związku z korektami dokonanymi w projekcie zmiany /studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Sandomierza – II etap, 
wynikających z wniosków Radnych Rady Miasta Sandomierza przekazuje  
w/w projekt celem zapoznania się i zajęcia stanowiska. 

Komisja zapoznała się i nie wniosła uwag do przedstawionego projektu. 
 
 

• Pan Jerzy Borowski – Burmistrz Sandomierza – pismo znak EKiS.4300-29/2008 
odpowiada na wnioski Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
zawarte w protokole nr 16/3/2008  z dnia 14.04.2008 roku. 

 
 

• Sandomierska Fundacja Zdrowia ul. Schinzla 13 informuje, Ŝe wychodząc 
naprzeciw zapotrzebowaniu i oczekiwaniom mieszkańców Sandomierza  
i powiatu sandomierskiego na usługi świadczone osobom cięŜko chorym, 
Sandomierska fundacja Zdrowia podjęła inicjatywę zorganizowania Zakładu 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego i Hospicjum dla ludzi złoŜonych boleścią 
chorób. Jednocześnie proszą o wsparcie i pomoc w zrealizowaniu w/w zadania. 

                                                 
* Jawność treści wyłączona – Ustawa o ochronie danych osobowych. 
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Ad. 6  
 Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie 
porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  
i Zdrowia. 
 
                                                                      
                                                                                 
                                                               Mariola Stępień 
                                                        Przewodnicząca Komisji  
                                    Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny Zdrowia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
  
 
 
 
 


