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Protokół Nr 13/3/2020 
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny I Zdrowia 

w dniu 27 kwietnia 2020 roku 
 
 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisja Opieki 
Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
Obecni jak w załączonej liście obecności. 
Radni nieobecni: Pani Mariola Stępień. 
 
Ad. 1 Przewodnicząca Kazimiera Bednarska stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie 
komisji. 
Ad. 2 Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 

2019 r. 
4. Sprawy różne, wnioski. 
5. Zamknięcie obrad. 

 
Głosowano - 4 „za” – (jednogłośnie) 
Porządek obrad został przyjęty. 
 
Ad. 3 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej 
za 2019 r.  
Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Pani Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej została przygotowana przez OPS i Urząd Miasta  
w oparciu o art. 16a Ustawy o Opiece Społecznej. Zasoby obejmują w szczególności kadrę ośrodka, 
infrastrukturę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na poszczególne zadania oraz 
przedstawia dane ilościowe dot. osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej. Do 2018 roku 
ocena zasobów była przygotowywana na podstawie danych zebranych od różnych instytucji 
działających na terenie Gminy, aktualnie większość danych jest zasilana ze zbiorów centralnych. 
Corocznie do 30 kwietnia danego roku Gmina jest zobowiązana przedstawić Radzie Miasta ocenę 
zasobów, która jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. 
 
W krótkiej dyskusji mówiono m.in. o: 
- Radny Andrzej Majewski zwrócił uwagę, że koloru brązowego i niebieskiego – jako znacznik 
mężczyzn i kobiet użyto kilkukrotnie do innych oznaczeń, co może być mylące oraz na brak danych 
mężczyzn – 60-64. Pani Dorota Tarnawska odpowiedziała, odnośnie kolorów, że wykresy są odgórnie 
przygotowane oraz że nie ma wpływu na dane demograficzne, gdy z są zasilane ze zbiorów 
centralnych bez możliwości ich modyfikacji, 
- nawiązano do obecnej sytuacji (pandemicznej) pytając czy Ośrodek Pomocy Społecznej 
przygotowuje się do zwiększenia liczby osób potrzebujących pomocy i czy prowadzi własne statystyki 
i analizy czy oczekuje na informacje odgórne? Pani Dorota Tarnawska wyjaśniła, że w chwili obecnej 
Ośrodek realizuje bieżące zadania oraz że ma świadomość, że sytuacja bardzo się zmieni zwłaszcza 
jeśli chodzi o nowych świadczeniobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, zgłosiło się już 
kolejne kilka osób z prośba o pomoc,  
- pytano czy OPS dysponuje wystarczającą ilością środków finansowych na pomoc dla osób, które 
aktualnie się zgłaszają, a które np. straciły pracę i nie przysługuje im zasiłek? Pani Dorota Tarnawska 
wyjaśniła, że środki na tę chwilę są zabezpieczone. 
Przewodnicząca zakończyła dyskusję i zarządziła głosowanie nad ww. projektem uchwały. Zapytała, 
kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej? 
Głosowanie  - 4 "za" (jednogłośnie) 
Opinia pozytywna. 
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Ad. 4 Sprawy różne, wnioski. 
Brak wniosków 
 
Ad. 5. Zamknięcie obrad. 
Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji. 
 
 
      Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisji 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Dorota Drozdowska-Achenbach 
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 


