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            Protokół Nr 9/7/2019 

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia  

w dniu 20 listopada 2019 rok 
 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisji  Opieki 

Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.  

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Zaproszeni: 

Pani Agata Król- Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.  

Ad. 1 

Pani Kazimiera Bednarska stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Zdrowotnego szczepień przeciw 

meningokokom dla dzieci z Gminy Sandomierz.  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach 

prowadzonych przez Gminę Sandomierz. 

5. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

„Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Zdrowotnego szczepień przeciw 

meningokokom dla dzieci z Gminy Sandomierz.” 

 

Przewodnicząca Komisji poprosiła o przedstawienie ww. uchwały Panią Agatę Król- 

Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, która oznajmiła, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 

ustawy   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. 

zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również z zakresu ochrony zdrowia, należy 

do zadań własnych gminy. Natomiast art. 7 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.                          

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, 

poz. 1373 z późn. zm.) określa, iż do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia  równego 

dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy m. in. opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów 

programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia 

mieszkańców gminy.  

Projekt Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych został przekazany, zgodnie              

z art. 48 a ust. 4 cyt. wyżej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji celem jego zaopiniowania          

i uzyskał pozytywna opinię. Szczepienia przeciwko meningokokom znajdują się  w wykazie szczepień 

zalecanych – niefinansowanych ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia.  

Program finansowany będzie ze środków budżetu miasta Sandomierza określonych w uchwale 

budżetowej na każdy rok. Realizatorami Programu będą podmioty lecznicze wyłonione w drodze 

konkursu.  

Pani Agata Król dodała, że ww. szczepionka przeznaczona jest dla dzieci  powyżej 12 

miesiąca życia.   Koszt jednostkowy całego pakietu wynosi ok. 160 złotych . Program planowany jest 

na okres 2019 – 2023.  

Radny Andrzej Majewski zapytał w jakim celu została dołączona ankieta do projektu 

uchwały?  

Naczelnik Spraw Społecznych i Zdrowia odpowiedziała, że pozwoli to na prawidłowe 

przeprowadzenie ewaluacji szczepionek w przyszłości, a dedykowana jest rodzicom dzieci.   

Radna Ewa Gracz zapytała: 

-„ Jaki jest limit dzieci?” 
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Pani Agata Król odpowiedziała, że urodzonych dzieci w latach 2018 – 2022 jest ok. 116 rocznie. 

Warunkiem ubiegania się o szczepionkę jest posiadanie zameldowania dziecka w Sandomierzu. 

Szczepionka na meningokoki po raz pierwszy będzie przeprowadzona na terenie Gminy Sandomierz.   

 Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania nad ww. projektem uchwały.  

Głosowano-  5 „za” – jednogłośnie.  

 

Ad.4 

„Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach 

prowadzonych przez Gminę Sandomierz.” 

 

Przewodnicząca komisji odczytała uzasadnienie ww. projektu uchwały :  

„ Zgodnie z art.58  ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat ( t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 409 z późn. zm.) wysokość opłaty za pobyt dziecka , opłaty dodatkowej za pobyt 

dziecka przekraczający 10 godzin dziennie oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w 

publicznym żłobku utworzonym przez gminę ustala rada gminy w drodze uchwały. 

Uchwała z dniem 1 stycznia 2020 roku zakłada wzrost opłaty stałej za pobyt w żłobku                            

z dotychczasowych 250 zł do 300 zł miesięcznie. Spowodowane jest to faktem podwyższenia płacy 

minimalnej w 2020 roku, co przełoży się na zwiększenie kosztów utrzymania żłobków.   

W związku z otwarciem , z dniem 1 stycznia 2020 r. kolejnej instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3, na terenie Sandomierza tj. Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 konieczne jest podjęcie 

nowej uchwały w przedmiotowym zakresie, która uwzględni realizację projektu „Utworzenie żłobka na 

terenie Gminy Sandomierz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego.”  

Radny Wojciech Czerwiec telefonicznie skontaktował się z Inspektorem Centrum Usług Wspólnych- 

Panem Sebastianem Rutyną, który opracował powyższy projekt uchwały i poinformował, że zmiana   

w przedmiotowej uchwale dotyczy dodanego paragrafu 8 o treści, jak niżej: 

 

§ 8.1. 

 

Opłaty, o których mowa w niniejszej uchwale tj. opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub za wyżywienie 

mogą nie być pobierane od rodziców w tym okresie, w którym placówka korzysta ze środków 

zewnętrznych, w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy opłaty te są 

finansowane z tych środków na zasadach określonych w umowie o dotacje.   

Radny Wojciech Czerwiec dodał, że z treści uchwały wynika, że  dodatkowa opłata za pobyt 

dziecka w żłobku, który na wniosek rodzica trwa ponad 10 godzin dziennie wynosi 50 zł za każdą 

rozpoczętą godzinę pobytu od momentu otwarcia żłobka.   

 Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania wobec braku chętnych do dyskusji.   

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie. 

 

Ad. 5 

Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 

 

Radny Wojciech Czerwiec odczytał pismo z dnia 15 listopada br. , które wpłynęło pismo         

z „Caritas Diecezji Sandomierskiej” znak: L.dz. W/104.6/MS/2019 w sprawie wniosku                         

o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Sandomierz na rok 2020 dla Centrum 

Pielęgniarstwa Środowiskowo- Rodzinnego i Rehabilitacji przy Stacji Opieki Caritas na świadczenia 

nieodpłatne usług pielęgniarskich osobom samotnym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku, które 

nie radzą sobie w codziennym funkcjonowaniu.  

Usługi pielęgniarskie świadczone są nie tylko w tygodniu, ale także w soboty i niedzielę oraz w dni 

świąteczne.   

Dyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej – Ks. Bogusław Pitucha podaje we wniosku szacunkowa 

wartość zadania w wysokości 35.000.00 złotych.  
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Ad. 6 

Sprawy różne, wnioski komisji. 

 

Wniosek o wsparcie finansowe „Caritas Diecezji Sandomierskiej” i zabezpieczenie środków                 

w budżecie miasta na 2020 rok.  

Głosowano- 5 „za” – jednogłośnie.  

 

Ad. 7 

Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

 

Pani Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Protokołowała:  

Marlena Lasek 

Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu 


