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Protokół Nr 16/6/2020 

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia  

w dniu 21 października 2020 rok 
 

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisji  

Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.  

Członkowie komisji obecni zdalnie: Pani Kazimiera Bednarska, Pani Mariola Stępień, Pan Andrzej 

Majewski. 

Radni obecni zdalnie: Pan Andrzej Bolewski.  

Zaproszeni: 

Pani Agata Król - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego                     

w Sandomierzu (czyt.: SSZ), 

Pani Aleksandra Zbyradowska - Inspektor Wieloosobowego Stanowiska ds. Pozyskiwania Środków 

Zewnętrznych (czyt.: PŚZ). 

Ad. 1 

Pani Kazimiera Bednarska stwierdziła quorum i otworzyła zdalne 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 przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta 

Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2021 rok.  

4. Sprawy różne. 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano:  5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta 

Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 

 

Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Panią Aleksandrę Zbyradowską w celu 

omówienia przygotowanego projektu uchwały. 

Pracownica Urzędu Miejskiego poinformowała, że na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynika coroczny obowiązek uchwalenia 

programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego poprzedzony konsultacjami.  

Powyższy program został umieszczony na oficjalnej stronie internetowej miasta Sandomierza 

oraz przesłany pocztą elektroniczną do wszystkich siedzib organizacji i innych podmiotów.  

Pani Aleksandra Zbyradowska oznajmiła, że konsultacje niniejszego programu zostały 

prowadzone zgodnie z Uchwałą Nr LIII/451/2010 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 września  

2010 r. Z kolei, uwagi i opinie dot. projektu programu można było zgłaszać od 18 września do  

2 października 2020 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski i opinie. 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostało zamieszczone na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.   

Radny Wojciech Czerwiec zapytał, czy nastąpiły zmiany w treści dokumentu w porównaniu      

z poprzednim rokiem? 

Pracownica PŚZ odpowiedziała, że nie było zmian i  uwag.  

 Radna Kazimiera Bednarska zapytała, czy kwota, która figuruje w zapisie Rozdz. 5 §9 

Priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość planowanych środków na realizację Rocznego 

Programu w wysokości 1.329.000,00 zł jest wystarczająca dla wszystkich podmiotów? 

Pani Aleksandra Zbyradowska oznajmiła, że ww. kwota jest teoretyczna. Końcową wysokość 

środków finansowych zweryfikuje stan przyszłorocznego budżetu gminy.  
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Radny Andrzej Majewski zapytał o zapis Rozdziału 9 §16 Tryb powołania i zasady działania 

komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, dlaczego w składzie 

komisji konkursowej nie ma przedstawiciela Rady Miejskiej Sandomierza? Radny przypomniał, że 

obecnie w zapisach jest ujętych trzech przedstawicieli Burmistrza Sandomierza oraz co najmniej dwie 

osoby reprezentujących organizacje pozarządowe. 

Pani Agata Król odpowiedziała, że z zapisów ustawy o pożytku publicznym skład komisji 

konkursowej określa Burmistrz swym zarządzeniem. Wymieniona ustawa nie narzuca ani nie zabrania 

uczestnictwa przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza.   

Radna Kazimiera Bednarska sformułowała następujący wniosek:   

„Prośba o poszerzenie składu komisji konkursowej Rocznego Programu współpracy miasta 

Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2021 rok, o przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza”.  
Głosowano – 5 „za”- jednogłośnie.  

Radny Andrzej Majewski zapytał, dlaczego nie bazujemy na nowej strategii, na 2021 roku? 

Pani Agata Król oznajmiła, że Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2014-2020 podjęta uchwałą Nr XXXIV/360/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. nadal obowiązuje.   

Naczelnik Wydziału SSZ jednocześnie poinformowała, że ww. strategia obowiązująca od 

2021 r. powinna być gotowa w miesiącu grudniu.   

Radny Wojciech Czerwiec zaproponował,  aby na najbliższej sesji Rady Miasta Sandomierza              

w punkcie porządku obrad pn. „Wolne wnioski” został poruszony temat wyboru delegata spośród 

radnych do składu komisji konkursowej.  

Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania projektu uchwały z uwzględnieniem 

przedstawiciela Rady Miasta w składzie komisji konkursowej Rocznego Programu współpracy miasta 

Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2021 rok. 

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.  

 

Ad.4 

Sprawy różne. 

 

Radny Andrzej Bolewski zwrócił uwagę na brak raportu przygotowanego ze strony Urzędu 

Miejskiego w sprawie aktualnego stanu epidemiologicznego w Sandomierzu oraz informacji dot. 

pilnych potrzeb Oddziału Buforowego usytuowanego w sandomierskim szpitalu. Radny zasugerował, 

aby Wieloosobowe Stanowisko ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu 

Miejskiego poczyniło w powyższym temacie działania.  

Radna Kazimiera Bednarska pracująca również jako pielęgniarka w Szpitalu Specjalistycznym 

Ducha Świętego w Sandomierzu odniosła się do słów przedmówcy.  

Przewodnicząca komisji wspomniała słowa Pana Marcina Piwnika - Starosty 

Sandomierskiego, że sytuacja szpitala na chwilę obecną jest poważna. Istotnym problemem są braki 

kadrowe wśród pielęgniarek. Z każdym dniem przybywa chorych, a środków jednorazowych, 

ochronnych jest coraz mniej. Mile widzianym byłoby podjęcie współpracy Urzędu Miejskiego  

z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Sandomierzu.    

Ad. 5 

Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła zdalne posiedzenie 

komisji. 

 Kazimiera Bednarska - Przewodnicząca Komisji  

 

 

Protokołowała:  

Marlena Lasek  

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 


