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                                              Protokół nr 20/7/2008 
             z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
                                          w dniu 19 sierpnia 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 

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. Opiniowanie projektów uchwał w spawie: 
a) upowaŜnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  do  udzielania  
     i przyznawania pomocy kombatantom i innym osobom uprawnionym, 
b) szczegółowych warunków i trybu przyznawania  i zwrotu zasiłku celowego na   
    ekonomiczne usamodzielnienie, 
c) zmiany uchwały Nr XIX/167/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 marca 2008   
     roku w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 

PowyŜszy porządek obrad Komisji został przyjęty: 3 głosy „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”,  0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 

 
Ad. 3 
a) 

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia zapoznała się  
z projektem uchwały w sprawie  upowaŜnienia Dyrektora Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu  do  udzielania i przyznawania pomocy kombatantom  
i innym osobom uprawnionym. 

 
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 
projekt uchwały w sprawie upowaŜnienia Dyrektora Ośrodka  Pomocy Społecznej  
w Sandomierzu  do  udzielania i przyznawania pomocy kombatantom i innym 
osobom uprawnionym zaopiniowali pozytywnie: 3 głosy „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
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b) 
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania  

i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie wraz z uzasadnieniem 
przedstawiła: Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sandomierzu. 

Członkowie Komisji po dyskusji poddany pod głosowanie przedmiotowy 
projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie: 3 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 

 
c) 

Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  
Nr XIX/167/2008 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie 
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu wraz z uzasadnieniem  
oraz wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez Panią Halinę Komenda – Dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu zaopiniowała pozytywnie - 3 głosy „za”,  
0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału 
w głosowaniu. 

 
Ad. 4 
Komisja zapoznała się z treścią pism w których: 

• Marszałek Województwa Świętokrzyskiego w związku z rozpoczętą przez 
Ministra Infrastruktury procedurą modyfikacji Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej (TEN-T) zwraca się z uprzejmą prośbą o uczestnictwo  
w prowadzonych w tym zakresie konsultacjach.  

 
• Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza – znak NK. 7102 -

31/2008 udzielił odpowiedzi na wniosek Komisji w sprawie „dokonania 
remontu pomieszczeń lokalu przy ul. śółkiewskiego 3c, którego najemcą jest 
Koło Polskiego Związku Głuchych terenowy Ośrodek Rehabilitacji i „Wsparcia 
Społecznego dla Osób Niesłyszących”. 

 
• Pan Marian Zwierzyk - Komendant StraŜy Miejskiej w Sandomierzu udzielił 

odpowiedzi na wnioski zawarte w protokole Nr 19/6/2008 z posiedzenia 
Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  i Zdrowia.  

 
 
Ad. 5 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje: 
- ponownie o podjęcie skutecznych działań, celem likwidacji dzikiej noclegowni przy  
   ul. Mickiewicza, 
- o podjęcie skutecznych działań celem przywrócenia linii kolejowej Rzeszów –    
  SkarŜysko – Sandomierz, 
- o wystąpienie do właściciela posesji po byłej kotłowni „Lamonta”  w sprawie  
    rozpoczętej inwestycji. Komisja proponuje, aby właściciel zakończył rozpoczętą  
    budowę budynku lub budynek rozebrał poniewaŜ stwarza zagroŜenie (doszło do  
    zabójstwa). 
PowyŜsze wnioski zostały przyjęte: 4 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”,  
0 głosów „przeciwnych”. 
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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 
  
 
 
 
 


