
Protokół Nr 2/2/2014 

     Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

posiedzenie w dniu 16 grudnia 2014 roku 

 

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

Rodziny i Zdrowia. 

Nieobecni: Pan Andrzej Anwajler 

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 budżetu miasta na 2015 rok w działach: 

- 851- Ochrona zdrowia, 

- 852 – Pomoc społeczna. 

4. WNIOSKI do projektu budżetu na 2015 rok. 

5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok. 

6. Wnioski Komisji, sprawy różne. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie. 

Ad 3 

Przewodniczący komisji udzielił głosu Panu Cezaremu Gradzińskiemu – Skarbnikowi Miasta. 

Mówca przedstawił dane dotyczące dochodów  planowanych w 2015 roku w dziale 852– Pomoc 

społeczna.  

Pan Janusz Czajka otworzył dyskusję. 

Radni nie wnieśli uwag do tej części projektu budżetu. 

Głosowano: 10 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Pan Cezary Gradziński przedstawił stronę wydatkową działów 851 – Ochrona zdrowia i 852 – Pomoc 

społeczna. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę na : 

- stan obecny rozliczeń z pomocy udzielonej mieszkańcom poszkodowanym w powodzi, 

- wzrost liczby dzieci korzystających z pomocy w postaci posiłków w szkole, 

- zasady obliczania kwoty przeznaczonej na szczepionki dla dzieci, 

- koszty utrzymania podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej. 

Nie zgłoszono zmian do przedstawionego projektu budżetu miasta. 

Pan Janusz Czajka poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu po stronie wydatkowej 

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

(dwóch członków komisji było nieobecnych podczas głosowania) 

Ad. 4 

Przewodniczący obrad stwierdził, że Komisja Opieki społecznej, Ochrony rodziny i Zdrowia nie 

wniosła żadnych zmian w projekcie budżetu miasta Sandomierza na 2015 rok. 

 

 



Ad. 5 

Pan Janusz Czajka przedstawił projekt planu pracy Komisji na 2015 rok i poprosił o wniesienie 

ewentualnych uwag. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

Przewodniczący poprosił o akceptacje planu pracy w głosowaniu. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 6  

Wniosek Komisji: 

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia zorganizuje posiedzenie wspólne z dyrekcją 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w celu: 

- zapoznania się z sytuacją dotyczącą zakończenia rozliczania mieszkańców z udzielonej pomocy 

finansowej po powodzi w 2010 roku, 

- przeanalizowania kosztów utrzymania mieszkańca Sandomierza przebywającego w Domu Pomocy 

Społecznej w rozbiciu na koszty jakie ponosi miasto i rodzina podopiecznego. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – wniosek został przyjęty . 

 

 

 

Lp. Temat posiedzenia Zaproszeni Termin 

1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2015 
rok 
 

 styczeń 

2. Przyjęcie informacji o działalności 
świetlic socjoterapeutycznych 

OPS luty 

3. Informacja o działalność Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sandomierzu w 
realizacji zadań z zakresu opieki 
społecznej 

OPS marzec 

4. Wizyta w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Sandomierzu – 
przyjęcie informacji o działalności 
placówki 

OPS kwiecień 

5. Ocena realizacji Gminnego Programu 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

Wydz. SO 
posiedzenie wspólne z 
Komisją 
Praworządności 

maj 

6.  Przyjęcie informacji o działalność 
ośrodków terapii zajęciowej w 
Sandomierzu 

Przedstawiciele 
ośrodków terapii 
zajęciowej 

czerwiec 

7. Ocena przystosowania infrastruktury 
miejskiej dla osób niepełnosprawnych – 
wizja lokalna 

 wrzesień/październik 

8. Opiniowanie projektów uchwał 
skierowanych do Komisji 

  

9. Rozpatrywanie pism skierowanych do 
Komisji przez Przewodniczącego Rady 
Miasta Sandomierza 

  



Ad. 7 

Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 

        

 

Janusz Czajka 

   Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 


