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     Protokół Nr 6/4/2015 

     Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

posiedzenie w dniu 20 lipca  2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 

Rodziny i Zdrowia. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni:  

Pani Agnieszka Frańczak - Szczepanek 

Pan Jacek Dybus 

Ad. 1  

Pan Janusz Czajka stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2  

Komisja przyjęła następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej 

szczepień przeciw grypie na lata 2015 – 2018.  

5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 

6. Wnioski Komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Grażyna Łebek – Dyrektor Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu. Mówczyni poinformowała o: 

-  dofinansowaniu realizacji zadania objętego Programem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”,  

- omówiła rolę społeczną wprowadzenia Programu i korzyści wynikające z jego realizacji dla 

poszczególnych osób. 

Radni nie wnieśli uwag do powyższego dokumentu. 

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały, zapytał kto jest za 

pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej szczepień 

przeciw grypie na lata 2015 – 2018.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Aneta Przyłucka – Naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich. Powiedziała między innymi, że szczepienia przeciw grypie są realizowane  

w Sandomierzu od 5 lat. Nie były one ujmowane  w Programie polityki zdrowotnej. „W tym roku 

chcemy sformalizować procedurę wydatkowania środków przeznaczanych w budżecie gminy na ten 

cel zgodnie z obowiązującymi przepisami”. 
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Przewodniczący Komisji poinformował, że koszt szczepienia jednej osoby wynosi 30 zł, programem 

zostanie objętych 700 osób.  

Radni nie wnieśli uwag do przedmiotowego projektu uchwały, w związku z tym Przewodniczący 

obrad zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego dokumentu? 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Komisja zapoznała się z pismami: 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu zaproszenie do udziału w „Senioraliach 2015 r.” 

Przewodniczący obrad poinformował, że „ta impreza jest skierowana do osób starszych, jest to 

wydarzenie, które ma szczytny cel – aktywizowanie osób powyżej 60 roku życia”. Wziął udział  

w inauguracji tej uroczystości,  stwierdził, że jej kontynuowanie jest „ze wszech miar celowe”.  

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek zwraca się z prośbą o zwolnienie z opłat parkingowych  

honorowych dawców krwi. 

Przewodniczący obrad poinformował o prowadzonych w tej sprawie rozmowach z Wydziałem 

Nadzoru Komunalnego. 

Pan Janusz Czajka poprosił Panią R.K.*) o przedstawienie swojej sprawy.  Mieszkanka zwróciła się z 

prośbą o pomoc, powiedziała między innymi, że przed kamienicą w której prowadzi wraz z 

niepełnosprawnym mężem działalność gospodarczą nagminnie parkuje samochód jeden z sąsiadów. 

Ta sytuacja utrudnia jej wejście do budynku i wjazd wózkiem inwalidzkim. 

Poprosiła Komisję o zainteresowanie się jej problemem. Przewodniczący zakończył dyskusję 

zapraszając Mieszkankę do udziału w posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Ad. 6 

Brak wniosków. 

Ad. 7 

Pan Janusz Czajka poddał pod głosowanie zamknięcie obrad Komisji. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie zamknięto posiedzenie Komisji. 

 

 

 

        Janusz Czajka 

 

    Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U.2014.782 ze zm.), w zw. z art. 26 

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2014.1182 ze 

zm.).  

 

 


