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Protokół Nr 26/7/2017 

     Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

 z dnia 29 sierpnia 2017 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki 

Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Piotr Majewski, Robert Kurosz. 

Ad. 1 

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji. 

Ad. 2 

Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego przyjęcie. 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok  

- zmiana klasyfikacji środków na realizację projektu „RAZEM”, 

4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok  

- organizacja „SENIORALIÓW”, 

5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok  

przekazanie środków na rzecz Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala  

w Tarnobrzegu, 

6. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok  

- wsparcie dla KPPSP, 

7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji planu pracy i działalności wszystkich 

sekcji Ośrodka Pomocy społecznej w Sandomierzu. 

8. Przyjęcie do wiadomości pisma SBM „Sandomierz” w sprawie zabezpieczenia 

świadczeń rehabilitacyjnych w prawobrzeżnej części miasta. 

9. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu – prośba o włączenie  

do Programu Rewitalizacji (znak: N/DF/199/2017) 

10. Ustalenia harmonogramu realizacji planu pracy Komisji. 

11. Sprawy różne – wnioski. 

12. Zamknięcie obrad. 
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Radni jednogłośnie - 4 głosy „za” - przyjęli porządek obrad. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

- zmiana klasyfikacji środków na realizację projektu „RAZEM”, 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Dorota Tarnawska – Kierownik Sekcji 

Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.  

Wydatki związane z realizacją projektu „Razem” - zgodnie z zaleceniami Ministerstwa 

Finansów - zostają przeniesione z działu 853 do w działu 852. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu. 

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

Ad. 4 

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

- organizacja „SENIORALIÓW”. 

Pani Dorota Tarnawska poinformowała, że w dniu 8 września br. odbędą się „Senioralia”. 

Zaprosiła radnych do uczestnictwa w tym wydarzeniu kulturalnym.  

W związku z otrzymaną darowizną na ten cel, wprowadza się do budżetu kwotę 400,00 zł  

w dziale 852. 

Radni nie wnieśli uwag. 

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

Ad. 5  

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.  

-przekazanie środków na rzecz Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala  

w Tarnobrzegu, 

Uzasadnienie przedstawił Pan Dariusz Gadawski – Inspektor w Wydziale Spraw 

Obywatelskich. 

Szpital w Tarnobrzegu zwrócił się z prośbą do Burmistrza o dofinansowanie zakupu 3 pomp 

infuzyjnych niezbędnych do leczenia chorych.  

Mówca przedstawił dane statystyczne, z których wynika, że z usług tarnobrzeskiej placówki 

korzysta coraz więcej mieszkańców Sandomierza. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 6 

Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. 

Środki finansowe w kwocie 18 000,00 zł przeznacza się na zakup wyposażenia dla 

specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego „Świętokrzyskie” działającej przy 

KPPSP w Sandomierzu. 

Komisja zapoznała się z uzasadnieniem do projektu.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 3 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji planu pracy i działalności wszystkich sekcji 

Ośrodka Pomocy społecznej w Sandomierzu. 

Komisja przyjęła powyższe sprawozdanie bez uwag. 

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

Ad. 8 

Komisja zapoznała się z pismem Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sandomierz” w 

sprawie zabezpieczenia świadczeń rehabilitacyjnych w prawobrzeżnej części miasta oraz 

informacją udzieloną w tej sprawie przez Burmistrza pismem znak: SO.8031.29.2017.BWi. 

Komisja jednogłośnie poparła inicjatywę.  

Ad. 9 

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu – prośba o włączenie terenu szpitala 

do Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023. 

Radni jednomyślnie poparli wniosek. 

Ad. 10  

Ustalenia harmonogramu realizacji planu pracy Komisji. 

Pani Mariola Stępień poprosiła radnych o uczestnictwo w imprezie „Sandomierskie Senioralia 

w rytmie Rock&Rolla” w dniu 8.09.2017 r o godz. 10.00 w Parku Piszczele przy 

„Szachownicy”. Na uczestników czeka wspaniała zabawa, konkursy, quizy, biesiada oraz 

wspólne grillowanie. Imprezę poprowadzi Aktor Marcin Kwaśny. 

Przewodnicząca  poinformowała że: 

-  na jednym z posiedzeń Komisja omowi koncepcję powstania w Sandomierzu Zakładu 

Aktywności Zawodowej, 
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- w październiku Komisja będzie uczestniczyć w sesji Sandomierskiej Rady Seniorów. 

Pan Dariusz Gadawski poinformował, że na terenie Sandomierza wprowadzono bezpłatne 

szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 55 roku życia. 

Ad. 11 

Sprawy różne. 

Radny Andrzej Bolewski zgłosił propozycję podjęcia działań zmierzających do wdrożenia 

programu „SANDOMIERZ PROZDROWOTNY”. Radny jest zdania, że przekazanie dla PGKiM-u 

działki z przeznaczeniem na kompostownię jest błędem. 

Zgłasza propozycję zainicjowania posiedzenia Komisji na temat planowanej rozbudowy 

punktu segregacji odpadów oraz kompostowni w sąsiedztwie Rezerwatu Góry Pieprzowe. 

Ad. 12 

Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

Komisji. 

 

     Mariola Stępień 

  Przewodnicząca komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

   

 

 

 

 

 


