
Protokół Nr 17/6/2016 

     Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

  2 listopada 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 wyrażenia zgody  na zawarcie porozumienia 

określającego zasady współpracy pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz a Powiatem 

Sandomierskim w zakresie współfinansowania działalności Dziennego Domu Pobytu 

„Senior-Wigor” w Sandomierzu. 

4. Sprawy różne, wnioski komisji. 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie porozumienia określającego 

zasady współpracy pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz a Powiatem Sandomierskim w zakresie 

współfinansowania działalności Dziennego Domu Pobytu „Senior-Wigor” w Sandomierzu. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały.  

Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza. 

Dzienny Dom „Senior-Wigor” jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na usługi z zakresu 

dziennej opieki nad osobami starszymi. Celem działania jednostki jest zapewnienie wsparcia osobom 

nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60-ciu lat zamieszkałym na terenie powiatu 

sandomierskiego. Przystąpienie do realizacji tego zadania daje możliwość pozyskania dotacji z 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt porozumienia zawiera informację, że Gmina 

Sandomierz zobowiązuje się do współfinansowania pobytu seniora w Domu „Senior-Wigor” w 

wysokości 200,00 zł miesięcznie. Powiat i Ministerstwo zapewnia po 200,00 zł natomiast podopieczny 

ponosi koszt w wysokości 100,00 zł.  

Radni jednomyślnie uznali, że inicjatywa podjęta przez miasto jest słuszna. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały, zapytał kto jest za wyrażeniem 

pozytywnej opinii. 

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

Ad. 3,4 

Radni nie wnieśli uwag. Komisja nie wypracowała wniosków. 

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

 

     Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 


