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                                              Protokół nr 17/4/2008 
z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
                                          w dniu 26 maja 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 

Przyjęty porządek obrad ( 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu): 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2007 r. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 

Komisja zapoznała się ze sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu za 2007 rok (Załącznik Nr 2 do Protokołu). 

Po dyskusji Komisja stwierdziła Ŝe naleŜy: 
- objąć szerszą ochroną dzieci z rodzin zagroŜonych patologią - współpraca Ośrodka   
    Pomocy Społecznej i Świetlic socjoterapeutycznych  ze szkołami, 
- podjąć monitorowaniem rodziny zagroŜone patologią  pod kątem przemocy w rodzinie    
   przy współpracy słuŜb prawa (ślady pobicia widoczne u dzieci podczas lekcji   
   wychowania fizycznego. 

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

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” prosi o: 
- sfinansowanie budowy nowego parkingu od strony frontu Przychodni, 
- usunięcie krzewów, które rosną przed frontem Przychodni są przerośnięte, stare  
   i razem z samosiewkami drzew szpecą wyglądem, 
- zlikwidowanie murku wokół Przychodni łącznie z wyznaczonym miejscem  
    na śmietnik, który jest równieŜ składowiskiem śmieci, dowoŜonych  
    prawdopodobnie w nocy z okolicznych wsi. 

 
Wniosek Komisji 

Komisja po zapoznaniu się z przedmiotowym pismem, poparła prośby NZOZ 
„Rodzina” opiniując pozytywnie zawarte w piśmie sprawy oraz wnioskuje  
o załatwienie w/w spraw. 

PowyŜszy wniosek został przyjęty : 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
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• Pan Robert Kotowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich odpowiada 
na pismo dot. dofinansowania zakupu lampy RTG w tomografie komputerowym 
CT NX/i w sandomierskim szpitalu. 

 
• Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” (pismo  

do wiadomości Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia) 
odpowiedź na pismo Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Eskulap”  
w Sandomierzu z dnia 30.03.2008 r w sprawie weryfikacji stawek czynszowych 
na rok 2008 w wynajmowanych pomieszczeniach przychodni zdrowia przy ulicy 
Baczyńskiego 18 w Sandomierzu. 

 
• Pan Marian Zwierzyk - Komendant StraŜy Miejskiej w Sandomierzu – pismo 

SM 5231-6/38/08 odpowiedź na wnioski Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 
Rodziny i Zdrowia w dniu 14 kwietnia 2008 r. 

 
Ad. 5 
Wnioski Komisji  
Komisja wnioskuje o: 
- objęcie szerszą ochroną dzieci z rodzin zagroŜonych patologią - współpraca Ośrodka   
   Pomocy Społecznej i Świetlic socjoterapeutycznych  ze szkołami,  
- podjęcie monitorowania rodzin zagroŜonych patologią  pod kątem przemocy w   
   rodzinie przy współpracy słuŜb prawa (ślady pobicia widoczne u dzieci podczas lekcji   
   wychowania fizycznego 
- uporządkowanie głównych ulic w Sandomierzu, 
- uporządkowanie bocznej ulicy Słowackiego w rejonie byłej kotłowni, 
-podjęcie stosownych działań, celem likwidacji dzikiej noclegowni przy  
  ul. Mickiewicza. 

 
Komisja pyta jaką kwotę Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu  przeznaczy na 
kolonie i obozy dla dzieci w roku bieŜącym. 
 
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 


