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            Protokół Nr 5/3/2019 

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia  

w dniu 25 marca 2019 rok 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisji  Opieki 

Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.  

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Zaproszeni : 

Pani Agnieszka Krasoń - Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu. 

Pani Dorota Tarnawska - dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

 

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 przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2018 rok. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego 

Programu  Wspierania Rodziny za 2018  rok. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego 

Programu  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 

2018 rok.  

6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie  

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 

– 2023. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Placówki 

Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” za okres od 01.08.2018 roku do 31.12.2018 roku.  

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Świetlicy 

Środowiskowej za okres od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.  

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie drugiej aktualizacji „Programu Rewitalizacji Miasta 

Sandomierza na lata 2016-2023”. 

10. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 

11. Sprawy różne, wnioski komisji. 

12. Zamknięcie obrad. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Głosowano:  4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu za 2018 rok. 

Pani Dorota Tarnawska poinformowała, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, Kierownik 

Ośrodka jest zobowiązany do przedstawienia organowi stanowiącemu corocznego sprawozdania  

z działalności placówki. Jest to podsumowanie działalności i przedstawienie danych dotyczących 
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między innymi świadczeń pieniężnych, wypłacie zasiłków celowych, stałych, świadczeniach 

rodzinnych, dodatkach mieszkaniowych, udzielonej pomocy rzeczowej. W 2018 roku OPS otrzymał 

dodatkowe zadania tj. udzielanie świadczenia „Dobry Start”. Ośrodek realizował projekt unijny  

w ramach którego zatrudnionych zostało trzech opiekunów dla osób niesamodzielnych.  

Wobec braku uwag i pytań Przewodnicząca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu 

uchwały, zapytała, „kto jest za?” 

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

Ad. 4  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu  

Wspierania Rodziny za 2018  rok. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Dorota Tarnawska. Powiedziała między innymi, 

że, zgodnie z założeniami programu, podmioty zaangażowane w działania na rzecz rodziny są 

zobowiązane do przedstawienia do końca stycznia każdego roku cząstkowych sprawozdań ze swojej 

działalności są to np. Polski Czerwony Krzyż, Świetlica Środowiskowa. Sprawozdanie zbiorcze 

opracowuje OPS. 

Pan Wojciech Czerwiec zapytał: 

-„Ile jest na terenie Sandomierza rodzin niewydolnych wychowawczo?” 

Pani Dorota Tarnawska odpowiedziała, że:  

-„31 rodzin w 2018 roku miało przydzielonego asystenta. Asystent nie może mieć więcej niż 15 rodzin 

pod opieką”. 

Pani Kazimiera Bednarska zapytała: 

-„W jakich godzinach pracuje asystent rodzinny?” 

Pani Dorota Tarnawska odpowiedziała, że asystent pracuje w systemie zadaniowym dlatego 

czas pracy jest ustalany indywidualnie. 

W związku z brakiem innych uwag, Przewodnicząca obrad zapytała, kto jest za pozytywnym 

opiniowaniem projektu uchwały? 

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

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania z realizacji  Gminnego Programu  

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2018 rok. 

(Na salę weszła radna Mariola Stępień) 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Dorota Tarnawska. 

W dyskusji radni byli zainteresowani procedurą tworzenia „Niebieskich Kart” oraz pracą Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

Pani Kazimiera Bednarska poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytała, kto jest 

za? 

Głosowano:  5„za” – jednogłośnie  

Ad. 6  

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie  

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 

2023. 
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Pani Dorota Tarnawska wyjaśniła, że zmiana przedmiotowej uchwały polega na poprawieniu  terminu 

jej wejścia w życie z „po upływie 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym” na „uchwała 

wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 

W dyskusji radni pytali między innymi: 

- ile dzieci korzysta z posiłków w szkole, 

- jakiej wysokości środki przeznacza się na ten cel. 

Pani Kazimiera Bednarska poprosiła o zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytała, kto jest za 

wyrażeniem opinii pozytywnej? 

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

 

Ad. 7  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia 

Dziennego „Przystanek Błonie” za okres od 01.08.2018 roku do 31.12.2018 roku. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Agnieszka Krasoń. 

-„Placówkę odwiedza wiele osób, najczęściej są to dzieci i młodzież nie mająca żadnego problemu 

związanego z uzależnieniem, ale korzystająca z naszego zaplecza w celu odrobienia lekcji. Mamy 

trudności z dotarciem do dorosłych, którzy mogliby odbywać u nas spotkania w szerszym gronie. Nad 

tym musimy popracować, by osoby starsze otworzyły się na drugiego człowieka. Strona 

terapeutyczna bardzo dobrze się rozwija, jest sporo osób które już korzystają z pomocy psychologa. 

Chcemy wystąpić do szkół i zwiększyć dostępności fachowych porad kadry psychologów dla 

młodzieży i dzieci”. 

Obecni, dyskutowali o wysokim wzroście zachorowań na depresję wśród dzieci oraz tragicznych 

skutkach braku odpowiedniej interwencji najbliższego otoczenia przy pierwszych objawach choroby. 

Przewodnicząca obrad poprosiła o pozytywne zaopiniowanie omówionego sprawozdania. Zapytała, 

kto jest za? 

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

 

Ad.8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Świetlicy 

Środowiskowej za okres od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

Pani Agnieszka Krasoń powiedziała między innymi, że Świetlica Środowiskowa mieści się w dwóch 

punktach: przy ul. Słowackiego 15 i ul. Portowej 24. Pobyt dzieci w placówkach polega na udzielaniu 

pomocy w nauce. Prowadzone są też zajęcia plastyczne, sportowe, muzyczne i inne. Obserwujemy 

rosnącą skalę nękania dzieci w szkole, wzrost stanów lękowych i depresyjnych. Udało nam się 

pozyskać w 2017 roku środki zewnętrzne na realizację programu „Żyj w Realu a nie w portalu”.  

Program miał pokazać młodym ludziom, jak radzić sobie z „hejtem” w Internecie. We wrześniu 

planowana jest konferencja dla dzieci i młodzieży pt. „Depresja dzieci i młodzieży”. Obecni na 

konferencji: psycholog i psychiatra poprowadzą warsztaty, dzięki którym będzie można poznać 

sposoby obserwacji i dostrzegania objawów depresji czy nękania w szkole. 

Program pomoże i pokaże jak postępować z problemem, co zrobić dalej, jakiej udzielić 

pomocy, do kogo się zwrócić. 

Radny Robert Kurosz zapytał, „czy rodzice są informowani o możliwości skorzystania z usług 

innego psychologa niż ten w szkole do której uczęszcza ich dziecko, rówieśnicy bywają bezlitośni.” 

Pani Agnieszka Krasoń odpowiedziała, że 

-„Robiłam ulotki, gdzie na terenie Sandomierza mogą się zgłosić. Są takie punkty.” 
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Przewodnicząca komisji poprosiła o wyrażenie opinii pozytywnej co do omówionego projektu 

uchwały. Zapytała, kto jest za? 

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

Ad. 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie drugiej aktualizacji „Programu Rewitalizacji Miasta 

Sandomierza na lata 2016-2023”. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodnicząca komisji zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowanie projektu uchwały? 

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

 

Ad. 10  

Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 

Pani Kazimiera Bednarska powiedziała, że do komisji wpłynęły dwa pisma.  

- Przychodnia przy ul. Armii Krajowej zwraca się z prośbą o naprawę podjazdu oraz schodów przy 

Przychodni, 

- Oddział Paliatywny sandomierskiego szpitala zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe na zakup 

nowych materacy przeciwodleżynowych.  

Przewodnicząca komisji powiedziała, że zwróci się w tych sprawach do Starosty Sandomierskiego  

o pomoc.  

 

Ad. 11  

Zamknięcie obrad.  

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji 

Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji  

 

 

Protokołowała:  

Renata Tkacz  

inspektor w Wydziale Organizacyjnym 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 


