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Protokół Nr 34/4/2018 

     Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

 z dnia 24 kwietnia 2018 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki 

Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Andrzej Bolewski, Piotr Majewski. 

Ad. 1 

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji. 

Ad. 2 

Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad  ponoszenia odpłatności  za pobyt 

w mieszkaniach chronionych.   

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłożenia sprawozdania  

z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2017 rok. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji  

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie za 2017 r. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji  

Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2017 rok.  

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok. 

8. Sprawy różne, wnioski. 

9. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w mieszkaniach chronionych.   

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Dorota Tarnawska. 

Projekt uchwały ustala szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, 

pozwala to na ustalenie wysokości odpłatności za pobyt z uwzględnieniem możliwości 

finansowych lokatorów. 

Komisja nie wniosła uwag, 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłożenia sprawozdania z działalności Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2017 rok. 

Pani Mariola Stępień zapytała, czy radni mają uwagi do sprawozdania. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  

za 2017 r. 

Komisja nie wniosła uwag do sprawozdania. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Gminnego  

Programu Wspierania Rodziny za 2017 rok.  

Komisja nie wniosła uwag do sprawozdania. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok. 

Pani Mariola Stępień poinformowała, że wszystkie komisje zapoznają się ze sprawozdaniem. 

Poprosiła aby ewentualne uwagi do sprawozdania przedstawić na następnym posiedzeniu. 

Ad. 8, 9 

W związku z brakiem uwag i wniosków Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie 

porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

 

 

     Mariola Stępień 

     Przewodnicząca Komisji 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 


