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Protokół Nr 13/2/2016 

     Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

29 lutego  2016 roku 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 

Rodziny i Zdrowia. 

Nieobecni: Andrzej Bolewski, Jacek Dybus, Agnieszka Frańczak-Szczepanek. 

Ad. 1  

Pan Janusz Czajka stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2  

Komisja przyjęła następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. SPRAWODANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu w 2015 r.  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Sandomierzu na 2016 rok.  

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/204/2016 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-

2020.  

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/205/2016 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 w Gminie Sandomierz. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych na terenie Miasta Sandomierza.  

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta 

Sandomierza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą 

Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu.  

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, 

organizacyjnej, administracyjnej jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz  - Świetlicy 

Środowiskowej w Sandomierzu.  

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Sandomierza.  

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej  

do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.  

13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu, Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Sandomierzu oraz nadania Statutu OPS w Sandomierzu.  

14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przeznaczenia środków 

finansowych w wysokości 50% kwoty zaoszczędzonej w ramach grupowego zakupu gazu 

dla Oddziału Paliatywnego Szpitala specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu.  

15. Zamknięcie obrad. 
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Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

SPRAWODANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu w 2015 r. 

Radni bez uwag, jednomyślnie – 5 głosów „za” - przyjęli powyższe sprawozdanie. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w Sandomierzu na 2016 rok. 

Pani Aneta Przyłucka – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła ogólny zarys 

Programu. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący komisji poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, zapytał, kto jest „za? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/204/2016 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 

Komisja bez uwag przyjęła wyjaśnienia Pani Grażyny Łebek – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sandomierzu na temat potrzeby aktualizacji Programu  o dane z 2015 roku. 

(na posiedzenie przybył Radny R. Kurosz - obecnych 6 członków komisji) 

Pan Janusz Czajka poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie  - opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/205/2016 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2016-2018 w Gminie Sandomierz. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Grażyna Łebek. Mówczyni poinformowała,  

że „do projektu zostały naniesione poprawki oczywiste: 

- w § 1 wkradł się błąd,  wpisano rok 2014 a powinien być 2015,  

- pod tabelą nr 2 wpisano „tutejszy ośrodek aktualnie zatrudnia 2 asystentów rodziny „ powinno być 

„tutejszy ośrodek zatrudniał do końca grudnia 2015 roku 2 asystentów rodziny”,  

- pod tabela nr 4  nie wpisano w tekście danych roku 2015. 

Pani Grażyna Łebek poinformowała, że poprawioną drugą wersje tego projektu uchwały otrzymają 

Państwo Radni przed sesją 

 Pan Janusz Czajka poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie  - opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

na terenie Miasta Sandomierza 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytał, kto jest za takim 

wnioskiem? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Sandomierza miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytał, kto jest za takim 

wnioskiem? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Świetlica 

Środowiskowa oraz nadania jej statutu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Grażyna Łebek. 

Mówczyni poinformowała, że OPS w Sandomierzu ma w swoich strukturach dwie świetlice 

socjoterapeutyczne. Zgodnie z obowiązującym prawem w strukturach ośrodków pomocy społecznej 

mogą znajdować się tylko jednostki wymienione w art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej  

co zobowiązuje nas do wyłączenia ich z naszych struktur. Miastu zależy na utrzymaniu działalności 

świetlic socjoterapeutycznych „Przystań” i „Bajka”, dlatego podjęto decyzję o ich reorganizacji  

i przekształceniu w Świetlicę Środowiskową. Prace nad opracowaniem nowego statutu Świetlicy 

Środowiskowej trwały krótko dlatego już w chwili obecnej widzimy potrzebę wprowadzenia pewnych 

korekt, dlatego na sesji przedstawię Państwu wersję poprawioną tej uchwały. Dopiszemy w projekcie 

§ 6 w brzmieniu: „Z dniem 1 kwietnia 2016 r. świetlica wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki 

wobec przejętych świetlic i przejmuje wszelkie wierzytelności i zobowiązania powstałe do dnia 31 

marca 2016 r. wynikające z bieżącej działalności.” 

(radny R. Kurosz opuścił sale obrad). 

Pan Andrzej Gajewski - Sekretarz Miasta wniósł poprawkę w Statucie:  

- w § 4 ust. 7 na końcu zdania należy  dopisać – „i zatwierdzonym przez Burmistrza Sandomierza” 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych propozycji poprawek. 

Pan Janusz Czajka poprosił o pozytywne zaopiniowanie przedstawionych poprawek i projektu 

uchwały w wersji poprawionej?. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, organizacyjnej, 

administracyjnej jednostki organizacyjnej Gminy Sandomierz  - Świetlicy Środowiskowej  

w Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Grażyna Łebek. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący poprosił o wyrażenie pozytywnej opinii o projekcie. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 11 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Sandomierza.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Andrzej Gajewski. Mówca zwrócił uwagę,  

że w § 1 należy wykreślić punkt 22 - Środowiskowy Dom Samopomocy oraz wpisać punkt 19 - Żłobek 

przy Przedszkolu Samorządowym nr 5. W związku z tym zmieni się nieznacznie treść uzasadnienia. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Przedstawione poprawki przyjęto przez aklamację. 

Pan Janusz Czajka poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały z poprawkami. Zapytał, kto 

jest za? 
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Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 12 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej  

do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Pani Grażyna Łebek. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 13 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu, Środowiskowego Domu Samopomocy  w Sandomierzu oraz nadania 

Statutu OPS w Sandomierzu. 

Pani Grażyna Łebek przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.  

Radni nie wnieśli uwag do projektu. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 14 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przeznaczenia środków finansowych  

w wysokości 50% kwoty zaoszczędzonej w ramach grupowego zakupu gazu dla Oddziału 

Paliatywnego Szpitala specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. 

Pan Janusz Czajka zwrócił uwagę, że projekt tej uchwały był omawiany szeroko wśród radnych i na 

komisjach. Radni dobrze znają uzasadnienie do projektu uchwały, która jest uchwałą intencyjną. 

Zapytał czy są uwagi. 

Uwag nie zgłoszono. 

 Poprosił o wyrażenie opinii w głosowaniu. Zapytał kto jest za pozytywną opinią? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 15 

Pan Janusz Czajka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

     Janusz Czajka 

 Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 


