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      Protokół Nr 29/10/2017 

     Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

 z dnia 28 listopada 2017 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki 

Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecny: Andrzej Bolewski. 

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 Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

Miasta Sandomierza na lata 2017 – 2022. 

4. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2018 rok w działach; 

Dział 851- Ochrona zdrowia –wydatki w tym  Zał. 12 część  II. Punkty 1-15, 

Dział 852 – Pomoc społeczna – dochody/wydatki 

Dział 855 – Rodzina – dochody/wydatki w tym Zał. 12 część  II. Punkt 16. 

5. Wnioski do projektu budżetu miasta na 2018 rok. 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

Miasta Sandomierza na lata 2017 – 2022. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Aneta Przyłucka – Naczelnik Wydziału 

Spraw Społecznych i Zdrowia. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2018 rok. 

Komisja wysłuchała objaśnień do projektu budżetu przedstawionych przez Panią Barbarę 

Grębowiec – Skarbnika Miasta. 

DOCHODY 

Dział 852 – Pomoc społeczna. 

Dział 855 – Rodzina. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodnicząca poprosiła o przyjęcie tej części projektu budżetu. Zapytała, kto jest za? 

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

WYDATKI 

Pani Barbara Grębowiec przedstawiła dane o wydatkach. 
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Dział 851- Ochrona zdrowia w tym  Zał. 12 część  II. Punkty 1-15. W tym dziale przewidziano 

wzrost wydatków o 637 000,00 zł w stosunku do planu roku ubiegłego. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Pani Mariola Stępień poprosiła o pozytywne zaopiniowanie wydatków. 

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

Dział 852 – Pomoc społeczna. 

W tym dziale wzrasta kwota wydatków o 480 000,00 zł w stosunku do roku ubiegłego. 

Pani Mariola Stępień poprosiła o pozytywne zaopiniowanie wydatków. 

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

Dział 855 – Rodzina w tym Zał. 12 część  II. Punkt 16. 

Komisja bez uwag przyjęła informację. 

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

 

Komisja przyjęła informację Pani Skarbnik Miasta o zmianach projektu budżetu zalecanych 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach dotyczących w/w działów: 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 852 Pomoc Społeczna ,  rozdział 85295 Pozostała działalność, paragraf  4369 Opłaty 

z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę  654,14 zł 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 852 Pomoc Społeczna ,  rozdział 85295 Pozostała działalność, paragraf  4367 Opłaty 

z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę  654,14 zł  

Zwiększa się dochody budżetu gminy: 

W dziale 852 Pomoc Społeczna , rozdział 85295 Pozostała działalność, paragraf  2059 Dotacje 

celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności  w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  

o kwotę   27.171,86 zł („Projekt RAZEM”) 

Zmniejsza się dochody budżetu gminy: 

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu), paragraf  0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę  27.171,86 zł 

Zwiększa się dochody budżetu gminy: 

W dziale 852 Pomoc Społeczna , rozdział 85295 Pozostała działalność, paragraf  2057 Dotacje 

celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę    

307.947,71 zł („Projekt RAZEM”) 

Zmniejsza się dochody budżetu gminy: 

W dziale 852 Pomoc Społeczna , rozdział 85295 Pozostała działalność, paragraf  6257 Dotacje 

celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,  

o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności       w  ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę    

307.947,71 zł („Projekt RAZEM”) 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy: 
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W dziale 852 Pomoc Społeczna ,  rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragraf  4130 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę  20,00 zł  

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy: 

W dziale 852 Pomoc Społeczna ,  rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, paragraf  4280 

Zakup usług zdrowotnych o kwotę  20,00 zł  

W związku z powyższym w załączniku nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w  2018 r.”  

w dziale 852 Pomoc Społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragraf 2010 Dotacje 

celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami kwota 81.799,00 zł zgodna z załącznikiem 2. 

Przewodnicząca obrad poprosiła o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu miasta na 2018 rok. Zapytała, kto jest za wydaniem opinii pozytywnej? 

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

Pani Mariola Stępień poinformowała, że przyjęte stanowisko zostanie przekazane pismem do 

Komisji Budżetu i Finansów. 

Ad. 5 

Komisja nie opracowała wniosków do projektu budżetu miasta na 2018 rok. 

Ad. 6 

Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

 

       Mariola Stępień 

   Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 


