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Protokół Nr 10/9/2011 
z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

w dniu 10 października 2011 roku 
  
 
 Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki 
Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
Ad. 1 
 Przewodnicząca Komisji  stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność 
obrad i otworzyła posiedzenie.  
Ad. 2 
 Pani Mariola Stępień poprosiła członków Komisji o przyjęcie następującego porządku 
obrad: 
 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
4. Sprawy róŜne. Wnioski Komisji. 
5. Wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu. 
6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie przyjęto przedstawiony porządek obrad. 
Ad. 3 
Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

1. Pismo Pani W. Z.*) dot. skargi na Panią Dyrektor OPS w S-rzu – skarga nie została 
naleŜycie rozpatrzona. 

2. Pismo ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach dot. nawiązania 
współpracy i umoŜliwienia powołania Miejskiego Centrum Wolontariat  
w Sandomierzu. 

3. Pismo Pani Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Sandomierzu – 
dot. zabezpieczenia środków na rok 2012 na plac zabaw. 
Wniosek Komisji: 
- Istniejący plac zaadaptować pod potrzeby przedszkola „Jaś i Małgosia” 
Wynik głosowania: Jednogłośnie, 6 osób „za”. 

 Ad. 4 
Komisja złoŜyła następujące wnioski do budŜetu na rok 2012: 

1. Pan Tomasz Masternak – Radny, członek Komisji – złoŜył wniosek o zabezpieczenie 
środków na rozbudowę lądowiska dla Powiatowego Szpitala w Sandomierzu. 
Wynik głosowania: jednogłośnie 6 „za” 

2. Pan Mirosław Czaja – Radny, członek Komisji – zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie 
środków na szczepienia dla dzieci z Sandomierza  na pneumokoki i meningokoki. 
Wynik głosowania 4 „za” i 1 osoba się wstrzymała. 

Ad. 5 
   Członkowie Komisji udali się z wizytacją do Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Sandomierzu mieszczącego się na ul. Katedralnej 5. Zostali serdecznie powitani przez 
Panią Dyrektor OPS – Halinę Komenda i Panią Kierownik Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Sandomierzu oraz podopiecznych. 
Środowiskowy Dom Samopomocy jest miejscem, gdzie uczestnikom zajęć zapewnia się 
potrzebną pomoc, ale równieŜ daje się moŜliwość aktywnego spędzania czasu.  
W Środowiskowym Domu Samopomocy przebywają osoby przewlekle psychicznie chore 
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oraz upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, znacznym  i umiarkowanym, a takŜe osoby  
z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza 
neurologiczne. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00- 16:00. 
W Środowiskowym Domu Samopomocy podopieczni mają zapewniony: 
 1)    trening funkcjonowania w codziennym Ŝyciu, w tym: trening dbałości o wygląd 
zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, 
trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi; 
 2)   trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: 
kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi 
osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach,   
w instytucjach kultury; 
 3)   trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań 
literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach 
towarzyskich i kulturalnych; 
 4)   poradnictwo psychologiczne; 
 5)   pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; 
 6)   pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie  
i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do 
jednostek ochrony zdrowia; 
 7)   niezbędną opiekę; 
 8)   terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację; 
Środowiskowy Dom samopomocy w Sandomierzu zapewnia  udział w terapii grupowej  
i indywidualnej w pracowniach: komputerowo- krawieckiej, plastycznej, fizjoterapii, 
stolarsko-modelarskiej oraz kulinarnej. Uczestnicy mają równieŜ zapewnioną opiekę 
psychologa. 
Liczba podopiecznych to 32 osoby, średnia miesięczna to 24 osoby. Dom przystosowany jest 
na 27 osób. Podopieczni są z powiatu sandomierskiego tj. Gminy Obrazów i Dwikozy oraz 
większość stanowią mieszkańcy Sandomierza. W Środowiskowym Domu Samopomocy 
pracuje 6 osób. 
Ad. 6 
 Pani Mariola Stępień stwierdziła, wyczerpanie porządku obrad Komisji Opieki 
Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia i zamknęła posiedzenie. 
 
 
           Mariola Stępień 
     Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej,  
      Ochrony Rodziny i Zdrowia  
 
 
Protokołowała: 
Marzena Wieczorek 
 
 
*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 
ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 
 


