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Protokół Nr 12/2/2020 
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny I Zdrowia 

w dniu 18 marca 2020 roku 
 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisja Opieki 
Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
Obecni jak w załączonej liście obecności. 
Radni nieobecni: Pani Ewa Gracz 
 
Ad. 1 Przewodnicząca Kazimiera Bednarska stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie 
komisji. 
Ad. 2 Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Placówki 

Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.  
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Świetlicy 

Środowiskowej za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.  
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny za 2019 r. 
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 
2019 r. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2019 r.  

8. Sprawy różne, wnioski. 
9. Zamknięcie obrad. 

 
Głosowano - 4 „za” – (jednogłośnie) 
Porządek obrad został przyjęty. 
 
 
Ad. 3 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Placówki 
Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.  
 
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad ww. projektem 
uchwały. Zapytała, kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej? 
Głosowanie  - 4 "za" (jednogłośnie) 
Opinia pozytywna. 
 
Ad. 4 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Świetlicy 
Środowiskowej za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.  
 
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad ww. projektem 
uchwały. Zapytała, kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej? 
Głosowanie - 4 "za" (jednogłośnie) 
Opinia pozytywna. 
 
Ad. 5 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny za 2019 r. 
 
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad ww. projektem 
uchwały. Zapytała, kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej? 
Głosowanie  - 4 „za” (jednogłośnie) 
Opinia pozytywna. 
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Ad. 6 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 r. 
 
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad ww. projektem 
uchwały. Zapytała, kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej? 
Głosowanie  - 4 „za” (jednogłośnie) 
Opinia pozytywna. 
 
Ad. 7 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2019 r.  
 
W związku z brakiem uwag Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad ww. projektem 
uchwały. Zapytała, kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej? 
Głosowanie  - 4 „za” (jednogłośnie) 
Opinia pozytywna. 
 
 
Ad. 8 Sprawy różne, wnioski komisji. 
Brak wniosków 
 
Ad. 9. Zamknięcie obrad. 
 
Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji. 
 
 
 
 
      Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisji 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Dorota Drozdowska-Achenbach 
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 


