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Protokół Nr 29/4/2014 

z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

w dniu 20 października 2014 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki 

Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

 

Ad. 1 

 Przewodnicząca Komisji stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność 

obrad  i otworzyła posiedzenie.  

 

Ad. 2 

Pani Mariola Stępień poprosiła członków Komisji o przyjęcie następującego porządku obrad: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podsumowanie współpracy Komisji z: 

-  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sandomierzu, 

- Wydziałem Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Sandomierza.  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Sandomierza dotyczących budżetu Miasta 

Sandomierza.  

5. Wnioski, sprawy różne. 

6. Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie – 5 głosów „za”. 

 

Ad. 3 

Pani Mariola Stępień przedstawiła obecnym podsumowanie działalności komisji, wymieniła 

tematycznie sprawy, jakimi zajmowała się Komisja w 2014 roku: 

Opiniowaliśmy projekty uchwał związanych z funkcjonowaniem OPS: 

- zmiany w Statucie OPS oraz upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej dla dyrektora tej jednostki. 

Z zakresu opieki nad dziećmi omówiliśmy uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 

2014–2020, w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania gmin  

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Komisja przyjęła sprawozdania: 

- z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu 

- z realizacji uchwały Nr XXV/276/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2013 

roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2013 rok. 

- z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2013 rok. 

Dokonaliśmy oceny zasobów pomocy społecznej na 2013 rok dla Gminy Sandomierz. 
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Opiniowaliśmy projekt uchwały w sprawie skargi Pani A. W.*) 

Przyjęliśmy  informację z realizacji w 2013 roku Programu współpracy Miasta Sandomierza  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 

Opiniowaliśmy projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji 

celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  

i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań 

gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych. 

Komisja przeanalizowała i zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia na terenie miasta  Sandomierza programu z zakresu polityki społecznej 

„Aktywny senior” 

 

We współpracy z Komisją Praworządności: 

- omówiliśmy działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- opiniowaliśmy projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu oraz projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2014 rok. 

 

Przewodnicząca Komisji - Pani Mariola Stępień - poprosiła Panią Halinę Komenda – Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu - o przedstawienie krótkiej informacji dotyczącej 

działalności jednostki. 

Pani Halina Komenda zwróciła uwagę na realizowane przez Ośrodek zadania wynikające  

z obowiązujących przepisów oraz programy opracowane dzięki przychylności władz 

samorządowych i kreatywności pracowników: 

- ogólnopolska kampania „Postaw na rodzinę” 

- ogólnopolski program „Prawda o alkoholu” 

- „Rodzina jest najważniejsza” 

- „Zdrowe żywienie” 

- „Aktywny senior” 

- „Każdy jest inny ale wszyscy mamy równe prawa” 

Pani Halina Komenda omówiła działalność świetlic socjoterapeutycznych „Bajka” i 

„Przystań”. Podkreśliła ich wartość wychowawczą, nadrzędny cel - rozwijanie i wspieranie 

pozytywnych zachowań wśród dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (szczegółowe 

wystąpienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). 

 

Pani Aneta Przyłucka – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – omówiła działalność 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu. Przypomniała, że 

Komisja ta realizuje przyjmowany rokrocznie przez Radę Miasta Gminny Program Profilaktyki 

Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Podkreśliła znaczenie współpracy ze szkołami w realizacji działań profilaktycznych.  Dzięki 

włączeniu młodzieży w tworzenie spektakli teatralnych o tematyce związanej z zagrożeniami 

uzależnieniem, profilaktyka nabiera konkretnego wymiaru, docierając do młodych osób 

szczególnie zagrożonych. 

Omówiła zadania Wydziału Spraw Obywatelskich między innymi w zakresie ochrony zdrowia 

oraz różnych form aktywizacji osób niepełnosprawnych. 
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Pani Mariola Stępień w związku z kończącą się VI kadencją Rady Miasta Sandomierza -  

w imieniu Komisji - wyraziła uznanie dla pracowników i dyrekcji Ośrodka Pomocy Społecznej  

i Wydziału Spraw Obywatelskich dziękując za dotychczasową współpracę. 

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  

z mieszkańcami Sandomierza dotyczących budżetu Miasta Sandomierza.  

Komisja przyjęła informację przedstawioną przez Pana Cezarego Gradzińskiego – Skarbnika 

Miasta oraz omówiła poszczególne rozdziały Załącznika Nr 1 do projektu uchwały. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Pani Mariola Stępień poprosiła o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu, 

zapytała, kto jest „za”? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

 

Ad. 5,6  

Pani Mariola Stępień podziękowała radnym za współpracę, stwierdziła wyczerpanie 

porządku obrad i zamknęła posiedzenie. 

 

       Mariola Stępień 

     Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej,  

      Ochrony Rodziny i Zdrowia. 

 
Protokołowała: R. Tkacz 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 
1198 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. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).  
 


