
 1 

                                              Protokół nr 33/9/2009 
             z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
                                        w dniu 30 listopada 2009 roku 
 
 
Godzina rozpoczęcia – 13,00 
Godzina zakończenia -13,30 
 
 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Michał Saracen – Przewodniczący Komisji 
Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
Obecni – jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do Protokołu). 
 
 
Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia  
Pan Michał Saracen na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad  
i otworzył posiedzenie. 
 
 
Ad. 2 

Pan Michał Saracen – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 
Rodziny i Zdrowia przedstawił projekt porządku obrad Komisji:  
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) zmian w budŜecie miasta na 2009 rok (pkt 12 w porządku obrad XLII sesji   
    Rady Miasta Sandomierza). 
b) zmian w budŜecie miasta na 2009 rok (pkt 24 w porządku obrad XLII sesji   
    Rady Miasta Sandomierza), 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 
 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 4 głosy „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
 
Ad. 3 
a) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2009 rok  
przedstawiły: Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sandomierzu oraz Pani Katarzyna Goch – Główny Księgowy w OPS. 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
Zmniejszenie wydatków budŜetowych: Dz. 852 rozdz. 85219 (ośrodek pomocy 
społecznej) 85220 (ośrodek interwencji kryzysowej) 85203 (ośrodek wsparcia – 
Środowiskowy Dom Samopomocy) § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) 
§ 4120 (składki na Fundusz Pracy) oraz § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 
łącznie o kwotę 14.310 zł. związane jest z oszczędnościami wynikłymi z bieŜącego 
wykonania. Dz. 852 rozdz. 85215 (dodatki mieszkaniowe) § 3110 (świadczenia 
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społeczne) o kwotę 100.000,00 zł wynika z faktu, iŜ duŜa liczba dotychczasowych 
klientów w związku z brakiem własnych środków finansowych nie reguluje na bieŜąco 
opłat za zajmowane lokale mieszkalne co skutkuje powstaniem zadłuŜenia,  
a w konsekwencji odmową potwierdzenia przez zarządców na wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego opłat za zajmowany lokal mieszkalny, a tym samym brakiem 
moŜliwości ubiegania się o ponowne przyznanie wymienionej wyŜej pomocy 
finansowej. Ponadto dotychczasowi klienci często rezygnują z ubiegania się o dodatek 
mieszkaniowy w związku ze zmianami w strukturze gospodarstwa domowego 
(zmniejszenie liczby domowników: śmierć, wyjazd poza granice Sandomierza, 
wyprowadzka) - gospodarstwa domowe przestają spełniać kryterium powierzchni 
lokalu uprawniającej do dodatku mieszkaniowego zgodnie z zapisami wymienionej 
powyŜej ustawy. Dz. 852 rozdz. 85202 (domy pomocy społecznej) § 4330 (opłaty za 
pobyt w domu pomocy społecznej) o kwotę 60.000 zł. związana jest z faktem,  
iŜ 2 osoby umieszczone w DPS w 2009r. przebywały tylko przez okres 3 miesięcy 
(nastąpił zgon osób umieszczonych ) oraz dla 2 osób z terenu Sandomierza, które 
zostały całkowicie ubezwłasnowolnione, z uwagi na ustanowienie prawnych opiekunów 
właściwą do załatwienia spraw stały się gminy wg miejsca zamieszkania prawnych 
opiekunów. Ponadto 1 osoba planowana do skierowania do domu pomocy społecznej 
zmarła przed skierowaniem, oraz jedna osoba z uwagi na potrzebę stałej pomocy 
pielęgnacyjno-leczniczej została umieszczona w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym 
(opłata wyłącznie z posiadanego dochodu własnego osoby). 
Zwiększenie wydatków budŜetowych: Dz. 852 Rozdział 85219 (ośrodek pomocy 
społecznej), 85228 (usługi opiekuńcze specjalistyczne), 85203 (Środowiskowy Dom 
Samopomocy) w § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) i § 4120 (składki na 
Fundusz Pracy) łącznie o kwotę 10.040 zł. spowodowane jest zwiększeniem kwoty 
składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników. 
Dz. 852 Rozdział 85219 § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne) o kwotę 4.270 zł. 
wynika z potrzeby zakupu programu kadrowo-płacowego dla Ośrodka. Dz. 900 
Rozdział 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) § 4260 (zakup energii) o kwotę 
100.000 zł. spowodowane jest wzrostem kosztów za oświetlenie ulic miasta, Dz. 900 
Rozdział 90095 (Pozostała działalność) § 4260 (zakup energii) o kwotę 30.000 zł. 
wynika ze wzrostu kosztów energii i centralnego ogrzewania stadionu Dz. 900 
Rozdział 90095 (Pozostała działalność) § 4300 (usługi pozostałe) o kwotę 30.000 zł. 
wynika z wzrostu kosztów usług porządkowych w mieście. 
 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie:  4 głosy „za”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 
b) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
miasta na 2009 rok. 

 Wyjaśnień dot. przedmiotowego projektu uchwały udzieliły: Pani Halina 
Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu oraz Pani Katarzyna 
Goch – Główny Księgowy w OPS. 

 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
Zwiększenie wydatków w budŜecie na 2009 rok Dział 853 Rozdział 85395 (Pozostała 
działalność) związane jest z przedłuŜeniem realizacji projektu systemowego w ramach 
działania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
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społecznej” pn. „Będę pracownikiem.” do dnia 31.12.2009 za zgodą Instytucji 
Pośredniczącej - Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Biura Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w Kielcach. W związku z wydłuŜeniem okresu realizacji 
do dnia 31.12.2009 r. konieczne jest poniesie dodatkowo kosztów związanych  
z zarządzaniem projektem, pracą socjalną oraz promocją projektu.  
Finansowanie dodatkowych kosztów będzie pochodziło z oszczędności, które zostały 
po realizacji dotychczasowych instrumentów aktywnej integracji. 
WydłuŜenie okresu realizacji projektu umoŜliwi realizację dwóch dodatkowych 
instrumentów aktywnej integracji, tj. Instrumentu aktywizacji społecznej - treningu 
kompetencji i umiejętności społecznych cz. 2 oraz instrumentu aktywizacji zawodowej 
– Treningu pracy.  
Realizacja dodatkowych działań pozwoli na objęcie Beneficjentów Ostatecznych 
projektu pięcioma zamiast planowanych początkowo trzema instrumentami aktywnej 
integracji co przyczyni się do efektywniejszej realizacji załoŜeń projektu. 
 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie - 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. 
 
 
Ad. 4,5 
Komisja zapoznała się z treścią pisma, w którym Pan Paweł RóŜyło – Dyrektor 
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu zaprasza do udziału w imprezie pt. „Zamek bez 
barier”. 
 
 
Ad. 6 
  

Pan Michał Saracen – Przewodniczącego Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny 
 i Zdrowia. 
 
                                                                     
 
 
                                                                                 
                                                                                   Michał Saracen 
                                                                       Przewodniczącego Komisji  
                                                            Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny Zdrowia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 


