
 1 

                                                  Protokół nr 12/12/2007 
           z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
                                          w dniu 27 listopada 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 ( 5  głosów „za”, 0  głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów 
„przeciwnych”) porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektów uchwał: 
a) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej  
    Sandomierz”, 
b) w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 
4. Informacja o pracy placówek podstawowej opieki medycznej w Sandomierzu. 
5. Informacja dot. stanu sanitarnego miasta. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie obrad. 
  
 

Ad. 3 

a) 
Pani Iwona Głowacka - Dzieciuch – Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich 

przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz”. 

Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie – 4  głosy  „za”, 1  głos „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”.  

  
 
b) 

Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 
przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie – 5  głosów  „za”, 0  głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
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Ad. 4 
  O działalności i problemach podstawowej opieki medycznej informacji udzielili: 
- Pani Joanna Niespodziewana – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie”  
    w Sandomierzu, 
-  Pani Jolanta Zięba – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” w Sandomierzu, 
- Pan Marek Kaczmarski - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina”  
    w Sandomierzu – informację stanowi załącznik Nr 2 do Protokołu. 
 
Pani Jolanta Zięba – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” zwróciła się  
z prośbą umoŜliwienia wjazdu samochodem osobom niepełnosprawnym pod budynek 
Przychodni Zdrowia „Eskulap” (pojedynczo oznakowanymi samochodami). 
 
Wniosek Komisji: 
Komisja wnioskuje o: 
- częste patrole StraŜy Miejskiej i Policji w okolicy Przychodni  Zdrowia „Rodzina”  
(częste włamania do piwnicy znajdującej się w budynku Przychodni Zdrowia „Rodzina”). 

PowyŜszy wniosek został przegłosowany: 5 głosów „za”, 0  głosów „wstrzymujących 
się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 

. 
Ad. 5 

Informację o stanie sanitarnym miasta przedstawili zaproszeni na posiedzenie 
pracownicy Powiatowej Stacji – Epidemiologicznej w Sandomierzu (załącznik nr 3 do 
Protokołu). 

 
Zwrócono uwagę na: 
- masowe występowanie glistnicy, owsicy, grzybicy skóry i świerzb, 
- problem pozostających bez opieki, wałęsających się zwierząt (głównie psów), które  
  stwarzają zagroŜenie dla mieszkańców miasta (duŜa ilość pokąsań przez zwierzęta  
  podejrzane o wściekliznę), 
- stan sanitariatów w rejonie: Bulwaru Piłsudskiego, Dworca PKS, parku miejskiego,  
   stadionu, 
- problem transportu osób zakaŜonych (brak karetki specjalistycznej - oddzielającej kierowcę  
   od pacjenta), 
- problem izolatorium w mieście, 
- zły stan techniczny podłóg i ścian w Przedszkolu Nr: 2, 5, 6, 
- zły stan techniczny pomieszczeń sanitarnych – niezbędna wymiana stolarki okiennej  
    i drzwiowej w Przedszkolu Nr 2, 5, 6, 
- zły stan techniczny stolarki okiennej w Szkole Muzycznej, 
- zły stan zewnętrznej drogi komunikacyjnej i boiska szkolnego w przy Szkole Podstawowej  
   Nr 2 w Sandomierzu, 
- na brak osłon na grzejnikach w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sandomierzu, 
- zły stan techniczny drogi dojazdowej, boiska szkolnego i placu szkolnego przy Szkole  
   Podstawowej Nr 4, 
- brak ciepłej wody w bloku sportowym w Gimnazjum Nr 1, 
- brak ograniczników na poręczach oraz zabezpieczeń na klatkach schodowych w Gimnazjum  
   Nr 2 w Sandomierzu. 
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Ad.6 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

• Burmistrz Sandomierza  prosi o rozpatrzenie wniosku Pani Anny Ch.K.*dot. 
utworzenia w Sandomierzu niepublicznego przedszkola – wniosek stanowi 
załącznik Nr 4 do Protokołu. 

 
Ad. 7 
Komisja wnioskuje o: 
- przystosowanie szaletów miejskich w rejonie: Bulwaru Piłsudskiego, Dworca PKS, parku 
miejskiego, stadionu. 
 
 
Ad. 8          
 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 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 

                                                 
* Jawność treści wyłączona – Ustawa o ochronie danych osobowych. 
 


