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                                              Protokół nr 24/11/2008 
             z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
                                      w dniu 15 grudnia 2008 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 

Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 
Rodziny i Zdrowia przedstawiła projekt porządku obrad Komisji:  
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie 
a) zmian w budŜecie Miasta na 2008 rok – punkt 12 w porządku obrad XXVIII sesji  
     Rady Miasta Sandomierza, 
b) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008 - punkt    
     13 w porządku obrad XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza, 
c) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta na 2008 rok - punkt 14  
     w porządku obrad XXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza. 
4. Opinia do projektu budŜetu na 2009 rok w działach: 
- 851 – ochrona zdrowia, 
- 852 – opieka społeczna. 
5. Propozycje do planu pracy Komisji Opieki Społecznej, Ochrony, Rodziny i Zdrowia  
    Rady Miasta Sandomierza na 2009 rok. 
6. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
7. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie obrad. 
 

PowyŜszy porządek obrad Komisji został przyjęty: 5 głosów „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu.  

 
Ad. 3 
a) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2008 rok wraz  
z uzasadnieniem przedstawiła Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 5   głosów „za”, 1 głos 
„wstrzymujący się”, 0  głosów „przeciwnych”. 
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b) 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budŜetowego 2008, wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Tamara 
Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie – 4   głosy „za”, 2 głosy 
„wstrzymujące się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
Komisja prosi aby przetargi na wykonywanie prac odbywały się na wiosnę a prace były 
wykonywane latem. 

 
c) 

Pani Tamara Socha – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawiła uzasadnienie 
do projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budŜetu Miasta na 2008 rok. 

  
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie – 4 głosy  „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
 

Ad. 4 
Komisja zapoznała się z projektem budŜetu na 2009 rok  i zgłosiła następujące wnioski: 
Dział 851 – ochrona zdrowia, 
 
Wnioski Komisji 
• przeznaczenie pieniędzy  z tzw. kapslowego na monitoring w mieście np. przy   

  sklepach, 
• przedstawienie informacji dot. złoŜonych wniosków do budŜetu na 2009 rok 

(nazwa zadania, wnioskodawca, wnioski uwzględnione i nieuwzględnione w 
projekcie budŜetu na 2009 rok) dot. działu 851 ochrona zdrowia, 

• zaplanowanie w budŜecie miasta Sandomierza środków na następujące zdania: 
- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
   w Sandomierzu na przebudowie i wyposaŜenie pomieszczeń przeznaczonych dla    
   oddziału rehabilitacji stacjonarnej(wniosek do budŜetu na 2009 rok złoŜony przez    
   SPZZOZ w Sandomierzu), 
- zakup wyposaŜenia dla Oddziału Wewnętrznego Samodzielnego Publicznego Zespołu    
  Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu, 
- częściowe dofinansowanie zakupu wideokolonoskopu z oprzyrządowaniem   
  chirurgicznym (całkowity koszt zakupu wynosi 228 tys.zł.). 
 
 
Dział 852 – opieka społeczna 
Komisja prosi o szczegółowe rozpisanie zadań - Dział 852 -  opieka społeczna 
Komisja wnioskuje o zarezerwowanie w projekcie budŜetu miasta na 2009 rok środków 
na remont wejścia do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu (zakup drzwi 
wejściowych oraz remont schodów). 
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Ad. 5,6 
Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 

Rodziny i Zdrowia przestawiła Członkom Komisji projekt planu pracy Komisji na 2009 
rok. 

Projekt planu pracy Komisji wraz z naniesionymi poprawkami został przyjęty  
( 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Jedna osoba 
nie głosowała). Przedmiotowy projekt stanowi załącznik nr 2 do Protokołu. 
 
 
Ad. 7 
 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 
  
 
 
 
 


