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Protokół Nr 3/1/2019 

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

w dniu 28 stycznia 2019 rok 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisji Opieki 

Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Ad. 1 

Pani 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 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 

„ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2019-2021 w Gminie Sandomierz. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz  

w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. 

7. Opiniowanie planu pracy komisji na 2019 rok. 

8. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2019 rok.  

9. Sprawy różne ( w tym rozpatrzenie pism bieżących). 

10. Zamknięcie obrad.  

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Pani Anna Chmiel – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej – poinformowała, że Gmina ma 

obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym. Wsparcie realizowane będzie poprzez 

działanie asystenta rodzinnego. Pomoc będzie polegała na wsparciu w przezwyciężeniu trudności 

związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Asystent ułatwi rodzicom wypełnianie swojej 

roli, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania 

dzieci poza rodziną, w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczą 

zastępczą, rolą asystenta będą działanie na rzecz jak najszybszego powrotu do rodziny. 

Wobec braku uwag, Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały. Zapytała, kto jest 

za wydaniem opinii pozytywnej? 

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

Ad. 4  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

 Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały i nie wniosła uwag. 

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały. Zapytała, kto jest za wydaniem opinii 

pozytywnej? 
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Głosowanie: 6 „za” – jednogłośnie -opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2019-2021 w Gminie Sandomierz. 

 Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały i nie wniosła uwag. 

Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały. Zapytała, kto jest za wydaniem opinii 

pozytywnej? 

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

Ad.6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz  

w Radzie Społecznej Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu. 

 Przewodnicząca obrad poinformowała, że delegata do Rady Społecznej Szpitala wybierze Rada 

Miasta Sandomierza na sesji.  

Zapytała, czy radni mają propozycje kandydatur do Rady Społecznej Szpitala. 

Podczas dyskusji radni uznali, że odpowiednimi kandydatami będą Pan Marcin Marzec lub Pan Paweł 

Niedźwiedź. 

 Przewodnicząca obrad poinformowała, że podane propozycje przedstawi na sesji. Poprosiła  

o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały bez wskazania kandydata. Zapytała, kto jest za? 

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

Ad. 7 

Opiniowanie planu pracy komisji na 2019 rok. 

 Przewodnicząca obrad poprosiła o uwagi co do treści załącznika nr 4 projektu uchwały  

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Sandomierza 

Uwag nie wniesiono. 

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

Ad. 8  

Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Sandomierza na 2019 rok. 

 Komisja, po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta 

Sandomierza na 2019 rok, nie wniosła uwag. 

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

Ad. 9 

Sprawy różne ( w tym rozpatrzenie pism bieżących). 

 Komisja zapoznała się z pismem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu  

i Współuzależnienia znak: WOTUAIW 627/2018  - propozycja współpracy. 

Komisja nie zajęła stanowiska w powyższej sprawie. 

Ad. 10 

Zamknięcie obrad. 

 Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

      Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisji 

Protokołowała:  

Marlena Lasek 

Wydział Organizacyjny UM w Sandomierzu 


