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Protokół Nr 2/1/2011 
z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

z dnia 4 stycznia 2011 rok. 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki 
Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1 
 Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji – stwierdziła na podstawie listy 
obecności prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie. 
 
Ad. 2 
 Pani Mariola Stępień przedstawiła projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Analiza projektu budŜetu miasta na 2011r. w działach: 851 – ochrona zdrowia i 852 – 

pomoc społeczna. 
4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2011r. 
5. Wnioski Komisji. 
6. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 
 Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji – otworzyła dyskusję w zakresie 
działu 851 – ochrona zdrowia. 
 Pani Iwona Głowacka – Dzieciuch – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, 
szczegółowo przedstawiła poszczególne zadania ujęte w tym dziale w tym:  
 - sposób wydatkowania środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie 
    narkomanii, 
 - działalność profilaktyczną, 
 - dotację na działalność stowarzyszeń 
Pan Mirosław Czaja był zainteresowany środkami przeznaczonymi na szczepienia ochronne 
mieszkańców i moŜliwością zwiększenia tej kwoty,  
Wobec braku uwag w tym temacie Przewodnicząca Komisji  poprosiła o przegłosowanie 
działu 851 – ochrona zdrowia bez uwag. 
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 
 Pani Mariola Stępień poprosiła Pana Cezarego Gradzińskiego  - Skarbnika Miasta o 
zreferowanie danych w projekcie budŜetu dział 852 – pomoc społeczna. 
Mówca  poinformował, Ŝe środki w tym dziale to 11.480.741 zł. 
Największe wydatki to rozdział 85212: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia rentowe i  emerytalne z ubezpieczenia 
społecznego. 
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej do zasiłków celowych pochodzą z Urzędu 
Wojewódzkiego, miasto dopłaca z własnych środków 3 mln.zł 
 Pan Michał Saracen zapytał czy miasto otrzymało od rządu refundację na zapewnienie 
lokali zastępczych dla powodzian. 
 Pan Cezary Gradziński powiedział, Ŝe gmina ponosi koszty w wysokości 730.000 zł 
na zapewnienie lokali zastępczych dla powodzian bez wyŜywienia. Rząd przeznaczył w tym 
roku na ten cel 48.000 zł. 
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 Pani Mariola Stępień poprosiła o uwagi w tym temacie. Wobec braku zgłoszeń 
poprosiła o przegłosowanie  projektu budŜetu w dziale 852 – pomoc społeczna. 
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 4  
 Przewodnicząca obrad przedstawiła plan pracy Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 
Rodziny i Zdrowia na 2011 rok (załącznik nr 1 do protokołu). 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu.  
Pani Mariola Stępień poprosiła o przyjęcie planu pracy Komisji i głosowanie. 
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 5 
 Pani Mariola Stępień odczytała pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
znak: PS.III-0551-50/2010 przekazujące skargę na działalność OPS. 
Komisja przyjęła do wiadomości treść przedmiotowego pisma. 
Członkowie Komisji wyrazili swoje docenianie dla pracy Dyrekcji Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu. 
 
Ad. 6 
  Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca obrad stwierdziła wyczerpanie porządku 
obrad i zamknęła posiedzenie. 
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