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Protokół Nr 6/4/2019 

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia  

w dniu 27 maja 2019 rok 
 

Posiedzeniu przewodniczy Pani Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisji  Opieki 

Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.  

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Zaproszeni: 

Pani Dorota Tarnawska - dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 

Pani Aneta Przyłucka - sekretarz Urzędu miejskiego w Sandomierzu 

Pani Agata Król - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 

Pan Dariusz Gadawski – przedstawiciel Miejskiego  Ośrodka Rozwoju Osobistego 

Pan Grzegorz Grabowski -  przedstawiciel Poradni Leczenia Uzależnień  

Radna Ewa Gracz 

Pan Z.P.*) - mieszkaniec  Sandomierza 

 Ad. 1 

Pani Kazimiera Bednarska stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt porządku obrad: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego 

programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej szczepień 

przeciw grypie na lata 2019-2022. 

5. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy społecznej za 

2018 r. 

6. Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Gminą Sandomierz, a Gminą Obrazów w zakresie objęcia mieszkańców Gminy 

Sandomierz opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Kleczanowie.  

8. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu. 

9. Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 

10. Sprawy różne, wnioski komisji. 

11. Zamknięcie obrad. 

Głosowano:  5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego 

programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku. 

  

Przewodnicząca Komisji poprosiła o wypowiedź naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i 

Zdrowia – Panią Agatę Król.  

Zgodnie z ustawą (art.19a) o porządku publicznym i wolontariacie, burmistrz Sandomierza jest 

zobligowany by do 31 maja przedstawić sprawozdanie z realizacji programu współpracy  Radzie 

Miasta. W 2018 roku zrealizowano 28 zadań publicznych jako wsparcie w 6 obszarach na ogólną 

kwotę 1.482.500 złotych. Wszystkie działania były konsultowane z Sandomierską Radą Konsultacji 

Porządku Publicznego oraz z lokalnymi organizacjami. Oprócz współpracy finansowej istotnie ważną 
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rzeczą było informowanie lokalnego społeczeństwa o podejmowanych zadaniach, umieszczanie 

wiadomości na stronie internetowej i szereg działań niefinansowych.” 

Radny Wojciech Czerwiec zadał pytanie: 

- „Skąd się wziął budżet obywatelski?” 

Pani Agata Król: 

- „Informacja o budżecie obywatelskim nie jest ujęta w żadnym sprawozdaniu. To jest dofinansowanie 

działań podejmowanych przez społeczeństwo lokalne a realizowany przez Wydział Pozyskiwania 

Środków Zewnętrznych.” 

Pani Przewodnicząca zapytała: 

-„ Kto jest za pozytywnym opiniowaniem projektu uchwały?” 

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie. 

 

Ad. 4  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu polityki zdrowotnej szczepień 

przeciw grypie na lata 2019-2022. 

Pani Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu z porządku obrad.  

Głos zabrała Sekretarz Urzędu Miejskiego – Pani Aneta Przyłucka, informując, że jest to 

kontynuacja programu z poprzednich lat. 

Przed przystąpieniem do Pierwszego Programu mieliśmy opinię Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji. Program szczepień przeciwko grypie cieszy się coraz większym  

zainteresowaniem wśród mieszkańców i skierowany jest do grupy wiekowej 55+. W pozostałych 

gminach pułap wiekowy do szczepień zaczyna się od 65+. Chcemy go kontynuować.” 

Radna Mariola Stępień zapytała: 

-„ Jak dużo jest szczepień w skali roku?” 

Pani Aneta Przyłucka: 

-„Ok. 1000 osób się zaszczepiło.” 

Radny Andrzej Majewski: 

-„Czy dzieci również się szczepią?” 

Pani Aneta Przyłucka: 

-„Dzieci nie są objęte szczepieniem na grypę. W zeszłym roku przygotowany był program szczepień 

dzieci przeciwko pneumokokom. Jednak został wprowadzony odgórnie do kalendarza szczepień. Nie 

możemy powielać tego samego programu. Do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

został wysłany drugi program odnośnie szczepień na meningokoki. 

Pani Przewodnicząca zapytała: 

-„ Kto jest za pozytywnym opiniowaniem projektu uchwały?” 

Głosowano - 5 „za”- jednogłośnie. 

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie przedłożenia oceny zasobów pomocy 

społecznej za 2018 r. 

 

Radna Kazimiera Bednarska rozpoczęła obrady kolejnego punktu porządku obrad. Poprosiła  

o zabranie głosu Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej - Panią Dorotę Tarnawską.   

Zgodnie z art. 16a ustawy o pomocy społecznej Gmina jest zobowiązana do sporządzania co  

roku oceny zasobu pomocy społecznej. Powyższa ocena jest w oparciu o analizę Lokalnej Organizacji, 

sytuacji społeczno-demograficznej i obejmuje kwestie tj. CUW, infrastrukturę, kadrę, nakłady 

finansowe). Dotychczas ocena była przygotowywana przez pracowników Ośrodka i Urząd Miejski. 

Była zasilana danymi własnymi. Po raz pierwszy ocena zasobów została uzupełniona w znacznej 

części danymi centralnymi i wysyłana do Ministerstwa.” 

 Radny Wojciech Czerwiec: 

-„Czy kwoty przeznaczone na Ośrodek Pomocy Społecznej są refundowane odgórnie czy z miejskich 

środków?” 

Dyrektor OPS: 
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-„ W większości środków jest to dotacja z wojewódzkiego urzędu. Cały budżet ośrodka z zadaniami 

wynosi 26 milionów złotych, ok. 6 mln to środki własne, reszta z dotacji.”  

Radny Wojciech Czerwiec : 

-„ Na co są przeznaczone środki własne?” 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej: 

-„ Środki własne przeznaczane są na wypłatę zasiłków celowych, opłatę za pobyt w Domu Pomocy 

Społecznej, utrzymanie ośrodka.” 

Kto jest za pozytywnym opiniowaniem projektu?- zapytała Pani Kazimiera Bednarska 

Brak uwag i pytań. 

Głosowano:  5 „za” – jednogłośnie 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu  uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego. 

Przewodnicząca Komisji – Pani Kazimiera Bednarska – zasugerowała, że w projekcie 

uchwały należy zmienić zapis w § 3 : 

 „Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 maja 2019 r.”  

na  „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

Pani Dorota Tarnawska: 

- „Wzór wniosku obowiązuje od 2014 r.  Był opracowany przez pracowników Ośrodka Pomocy 

Społecznej. W związku ze zmiana ustawy Prawo Energetyczne  z dniem 4 maja 2019 r. nałożono na 

Gminę obowiązek wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.” 

Radny Wojciech Czerwiec :  

-„Czy dodatek energetyczny jest refundowany?” 

Dyrektor Ośrodka Pomocy  Społecznej : 

-„ Dodatek jest refundowany.”  

 Pani Kazimiera Bednarska przeszła do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały. 

Głosowano:  5„za” – jednogłośnie  

Ad. 7  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Sandomierz a Gminą Obrazów w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Sandomierz 

opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie. 

Przewodnicząca komisji udzieliła głosu Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Pani Dorota Tarnawska: 

-„Zgodnie z § 7 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy, osoby 

niepełnosprawne mogą być kierowane do domów opieki przez inne gminy, niż właściwa ze względu 

na miejsce zamieszkania osoby, pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi 

jednostkami samorządu terytorialnego.  

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleczanowie aktualnie uczęszcza 3 osoby z Sandomierza 

a 2 osoby są zainteresowane skierowaniem.” 

Pani Aneta Przyłucka: 

-„ Nasz Środowiskowy Dom Samopomocy nie ma już wolnych miejsc.” 

Wobec braku pytań Pani Kazimiera Bednarska przeszła do głosowania bez udziału radnego Roberta 

Kurosza, który opuścił salę obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie 

 

Ad. 8 

Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu. 

Informacje o Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Sandomierza przedstawił Pan Dariusz Gadawski - sekretarz 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sandomierzu.  
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Program w 2018 r. został zrealizowany zgodnie z założeniami. Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się z 4 zespołów: interwencyjno-motywacyjny, 

profilaktyczny, opiniujący i kontrolujący. Wszystkie zespoły odbyły szereg posiedzeń, na których 

wykonywały zadania z każdego zakresu.  

Zespół  interwencyjno-motywacyjny 

W 2018 roku wpłynęło 56 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe, które kierowała Policja, 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Prokuratura Rejonowa, rodziny uzależnionych, kurator i Wydział 

Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.   

Zespół opiniujący  

Wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholową oraz wydawanie opinii na temat lokalizacji takich 

punktu. Przyznano 58 opinii zezwalających.  

Zespół ds. kontroli 

Kontrola 7 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeprowadzona w dniach 12, 13, 17 lipca  

i 5 października 2018 r. Odbyło się 11 posiedzeń, wydano 57 pozwoleń. Przedmiotem kontroli były 

prawidłowości złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2017 r.  

w Sandomierzu.  

Nieprawidłowości dotyczyły różnic z faktycznej sprzedaży a księgowym zestawieniem.” 

Pani Aneta Przyłucka : 

-„Wszczęliśmy postępowanie o niezgodność danych z oświadczeniami, ale decyzje zostały uchylone 

przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze pomimo znaczących różnic. Co roku odbywają się 

kontrole i są wyznaczane punkty. Chcemy kontrolować wydruki z kas fiskalnych i porównywać je  

z oświadczeniami, które przedsiębiorcy do końca stycznia mają obowiązek złożyć. Nie ma 

odpowiedniego narzędzia, które by zdyscyplinowało przedsiębiorców, którzy czują się bezkarni.” 

Mieszkaniec Sandomierza - Pan Z.P.*): 

-„ Co to jest za Kolegium Samorządowe Odwoławcze?” 

Pani Aneta Przyłucka: 

-„ Organ z Kielc II instancji. Od ich decyzji można jedynie złożyć skargę do sądu.” 

Radny Wojciech Czerwiec: 

-„ Czy Urząd Skarbowy idzie również na kontrolę z tym zespołem?” 

Pani Aneta Przyłucka: 

-„ Zwracaliśmy się do Urzędu Skarbowego o udział w kontroli, ale nam odmówili, ponieważ 

prowadzą je we własnym zakresie.  Zgodnie z ustawą i upoważnieniem wydanym przez Burmistrza 

możemy sami przeprowadzać kontrole. Osoby były przeszkolone.” 

Pan Grzegorz Grabowski -  przedstawiciel Poradni Leczenia Uzależnień : 

-„ Wszystko oparte jest o tzw. wolność gospodarczą. Ograniczenie nocne obowiązuje do 23.00 

godziny, ale ludzie zaopatrują się na całodobowych stacjach benzynowych.” 

Radna Kazimiera Bednarska: 

-„ Ile osób bierze udział w leczeniu i z jakim skutkiem?” 

Pan Grzegorz Grabowski -  przedstawiciel Poradni Leczenia Uzależnień : 

-„Nie ma nakazu leczenia uzależnień alkoholowych. Pacjenci pomimo wezwania do sądu, nie ponoszą 

odpowiedzialności za niestawiennictwo. Powinny być drogi karne, które zmuszą do leczenia. 

Obowiązkiem w ustawie jest stawiennictwo na badaniu przez biegłych. Sama terapia powinna trwać 

co najmniej pół roku. Jest za mało pracowników, a leczeniem objętych jest 170 osób, w skali roku. 

Mało wsparcia dla młodych i starszych pokoleń, brak zorganizowanych klubów abstynenckich. 

Całkowity czas, który potrzebny jest do wyleczenia, to 3 lata. Poziom statystycznej wyleczalności 

wynosi 15%, a na poziomie Poradni Leczenia Uzależnień - 18% .” 

Radna Kazimiera Bednarska, zapytała: 

-„ Wynik 18 % na jakiej podstawie?” 

Pan Grzegorz Grabowski : 

-„ Po trzech latach jest sprawdzane czy terapia jest kontynuowana. Pacjenci są przechwytywani przez 

Punkty Konsultacyjne. To są półśrodki a nie prawdziwa terapia. Mimo tego, zaświadczenia z tej 

placówki przedstawiane w sądzie są uwzględniane.  

W Koprzywnicy powstała grupa, która pomaga sobie wytrwać w abstynencji, wspierają się 

psychicznie. Brakuje sformalizowanej grupy, także informacji dla uzależnionych  

i współuzależnionych. Znaczący wpływ ma środowisko i otaczający ludzie.  
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Pan Dariusz Gadawski : 

-„Ludzie zmieniają często miejsce zamieszkania, by uniknąć leczenia. Na przyjęcie w oddziale 

zamkniętym w Morawicy czeka się ponad rok. Na miejsce zawozi policja, ale chory wcale nie musi 

tam zostać.”  

Pan Grzegorz Grabowski : 

-„ Najszybszą drogą jest prokuratura, ale i stamtąd wnioski wracają. Nie można nikogo zmusić do 

leczenia. Nasiliło się zjawisko spożywania alkoholu wśród kobiet 58+.   

Wobec braku pytań, Pani Kazimiera Bednarska przeszła do głosowania bez udziału radnego 

Roberta Kurosza. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 9 

Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 

 

Brak pism do rozpatrzenia.  

 

Ad. 10 

Sprawy różne, wnioski komisji. 

 

Pan Dariusz Gadawski zaprosił na podsumowanie cyklicznego konkursu „Bawmy się  

i działajmy razem” wraz z wystawą prac, który odbędzie się 14 czerwca br. w sali gimnastycznej 

Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu . 

 

Ad. 11 

Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

 

Pani Kazimiera Bednarska - Przewodnicząca Komisji  

 

 

 

Protokołowała:  

Marlena Lasek 

Wydział Organizacyjny 

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2018.1330 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.  

 

 

 


