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Protokół Nr 3/1/2015 

     Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

posiedzenie w dniu 15 stycznia  2015 roku 

 

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

Rodziny i Zdrowia. 

Nieobecni: Pan Andrzej Bolewski, Pani Mariola Stępień. 

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 uchwalenia Programu polityki zdrowotnej 

zakażeń pneumokokowych na lata 2015-2018. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok 

(po poprawkach wniesionych przez komisje stałe Rady Miasta Sandomierza). 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy 
Sandomierz do Rady Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w 
Sandomierzu. 

6. Sprawy różne, Wnioski Komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej zakażeń 

pneumokokowych na lata 2015-2018. 

Pan Janusz Czajka poprosił obecną na posiedzeniu Panią Anetę Przyłucką – Naczelnika Wydziału 

Spraw Obywatelskich – o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały. 

Pani Aneta Przyłucka wskazała między innymi, że cel Programu to jest poprawa stanu zdrowia dzieci 

zamieszkałych na terenie Sandomierza. Cel ten zostanie osiągnięty,  jeśli uda się przekonać rodziców 

o skuteczności szczepionki i zaszczepimy wszystkie dzieci. Od frekwencji zależy na ile okażą się 

skuteczne nasze działania w tym kierunku. Celem programu jest także redukcja nosicielstwa  

i zmniejszenie zachorowań na infekcje pneumokokowe oraz zmniejszenie ilości hospitalizacji dzieci 

młodszych z powodu chorób wywołanych pneumokokami. Wszystkie przychodnie zostaną 

zaproszone do przystąpienia do Programu. 

Dyskusja. 

Pan Janusz Czajka zapytał, czy są uwagi do projektu uchwały.  

Uwag nie wniesiono. 

Poprosił radnych o pozytywne zaopiniowanie omawianego projektu uchwały. Zapytał, kto jest za 

takim wnioskiem? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok (po poprawkach 

wniesionych przez komisje stałe Rady Miasta Sandomierza). 

Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta przedstawił radnym wniesione poprawki. Z zakresu Komisji 

opieki społecznej komisja Budżetu i Finansów zawnioskowała o: 

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW o 70.000 zł 

Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85195 Pozostała działalność § 4210 – Zakup materiałów  

i wyposażenia na zakup szczepionek dla dzieci. 

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW o 70.000 zł 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 – pozostała działalność § 

4100 – wynagrodzenia agencyjno prowizyjne. 

Ten wniosek został uwzględniony w tym projekcie. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pan Janusz Czajka poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.  Zapytał, kto jest za pozytywną 

opinią? 

Głosowano: 9 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady 

Społecznej przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu. 

Pan Janusz Czajka poprosił o akceptację propozycji, aby przedstawicielem Rady Miasta  

w Radzie Społecznej został Pan Andrzej Bolewski. Powiedział, że radny Andrzej Bolewski wyraził 

zgodę na kandydowanie. 

Zapytał, czy są inne propozycje. 

Członkowie komisji nie zgłosili innych kandydatur.  

Przewodniczący Komisji podkreślił, że wyboru dokona Rada Miasta. 

Ad. 6,7 

Pan Janusz Czajka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

     Janusz Czajka 

 Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 


