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                                                  Protokół nr 4/4/2007 
                                       z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej,  
                                             Ochrony Rodziny i Zdrowia 
                                              w dniu 30 marca 2007 roku 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień  – Przewodnicząca 
Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
Obecni – jak w załączonej liście obecności (załącznik Nr 1 do protokołu). 
 
Ad. 1 
            Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  
i Zdrowia Pani Mariola Stępień na podstawie listy obecności stwierdziła 
prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Przyjęty jednogłośnie ( 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się” ) porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień  
   i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2007 rok, 
b) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu  
      własnego niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Ruch   
      szansą na zdrowie – otwarte strefy rekreacji dziecięcej” – ubiegającego  
      się o dofinansowanie w ramach mechanizmu finansowego Europejskiego   | 
      Obszaru Gospodarczego. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Sprawy róŜne, wnioski Komisji. 
6. Zamknięcie porządku obrad.  
 
Ad. 3 
a) 

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych na 2007 
rok. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Robert 
Kotowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. 
 Po dyskusji członkowie Komisji zaopiniowali przedmiotowy projekt 
uchwały jednogłośnie pozytywnie: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
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b) 
 
Komisja po rozpatrzeniu treści projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, 
wysłuchaniu wyjaśnień Naczelnika Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego – 
Pana Grzegorza CieŜa zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie – 4 głosów „za” – 
projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 
pokrycie wkładu własnego niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia pod 
nazwą „Ruch szansą na zdrowie – otwarte strefy rekreacji dziecięcej” – 
ubiegającego się o dofinansowanie w ramach mechanizmu finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
 
Ad. 4,5 
Komisja wnioskuje o: 
- rozpatrzenie moŜliwości wykupienia budynku przy ul. Zamkowej (budynek po   
  dawnej poradni) na poradnię przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani oraz   
  hospicjum. Zakup budynku w ramach Funduszy Unijnych, 
- wystąpienie do Starosty Sandomierskiego o rozpatrzenie moŜliwości przejęcia   
  terenu obok Szkoły Budowlanki (boisko), który jest zaniedbany celem  
  zagospodarowania tego terenu na cele rekreacyjne dla młodzieŜy. 
 
PowyŜsze wnioski zostały przyjęte – 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”,  
0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. 
 
Komisja ustaliła, Ŝe następnego posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, 
Ochrony rodziny i Zdrowia odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2007 roku o godz. 
14,00 w Ratuszu 
 
Ad. 6          
 Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie 
porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 
Rodziny i Zdrowia. 
 
                                                                      
                                                                                 
 
                                                                  Mariola Stępień 
                                            Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, 
                                                                Ochrony Rodziny Zdrowia 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 


