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Protokół Nr 8/6/2015 

     Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

28 października  2015 roku 

 

 

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

Rodziny i Zdrowia. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni:  

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek, 

Pan Andrzej Bolewski, 

Andrzej Gleń. 

 

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. Opiniowanie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie 

miasta Sandomierza programu „Nas troje i więcej”. 

4. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 6 „za” jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie 

miasta Sandomierza programu „Nas troje i więcej”. 

Pan Jacek Dybus zakwestionował zasadność zwołania posiedzenia Komisji w dniu sesji. Powiedział,  

że  materiały na sesję powinny być dostarczone radnym na 7 dni przed terminem sesji. 

Pan Janusz Czajka - Przewodniczący Komisji poinformował, że Pan Burmistrz wniesie ten projekt 

uchwały do porządku obrad dzisiejszej sesji. 

Pani Grażyna Łebek – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu wyjaśniła, że projekt 

uchwały został złożony na biurze podawczym Urzędu Miejskiego odpowiednio wcześniej. 

Pan Janusz Czajka – poprosił radnych o wysłuchanie uzasadnienia do tego projektu uchwały. 

Powiedział, że Komisja w głosowaniu zdecyduje o zasadności wystąpienia miasta z  programu „Ich 

troje i więcej”. Poprosił Panią Grażynę Łebek o przedstawienie uzasadnienia. 

Mówczyni, powiedziała między innymi: 

„Od 1 stycznia 2015 r. program wspierania rodzin wielodzietnych jest realizowany na podstawie 

ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, która określa zasady przyznawania członkom 

rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, jako uprawnienia do zniżek i ulg nie tylko  

na terenie gminy, ale na terenie całego kraju. Uchwała Nr XXXVIII/321/2009 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Sandomierza 

programu ,,Nas troje i więcej”, którą chcemy uchylić, została podjęta na podstawie przepisów 
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obowiązujących w 2009 roku. Program „Nas troje i więcej” powstał, jako lokalny program pomocy 

społecznej. W chwili podjęcia ww. uchwały nie istniał inny przepis prawa pozwalający na wspieranie 

rodzin wielodzietnych, i kreowanie ich pozytywnego wizerunku. 

Od dnia wejścia w życie ustawy o Karcie Dużej Rodziny brak jest podstaw prawnych, aby programy 

osłonowe pomocy społecznej były kierowane do rodzin wielodzietnych - zadanie to jest realizowane 

na podstawie w/w ustawy. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

za takim wnioskiem? 

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

 

Ad. 4 

Pan Janusz Czajka podziękował wszystkim za udział w spotkaniu i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

 

      Janusz Czajka 

   Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 


