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Protokół Nr 24/6/2013 

z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

z Komisją Praworządności 

w dniu 4 listopada 2013 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. Przyjęcie informacji o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2014-2020. 

6. Zapoznanie się z pismem przedsiębiorców sandomierskich dotyczącym potrzeby 

zainstalowania kamer w rejonie ul. Mickiewicza 47A-55A 

7. Wnioski Komisji. 

8. Zamknięcie obrad. 

 

Radny Maciej Skorupa zwrócił uwagę, że Komisja Praworządności powinna na dzisiejszym 

posiedzeniu zaopiniować projekty uchwał związane z regulaminami na targowiskach 

miejskich. Poprosił aby te punkty umieścić w porządku obrad. 

Pani Mariola Stępień zapytała czy są uwagi do powyższej propozycji. W związku z brakiem 

uwag zaproponowała następujący porządek obrad:  

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie informacji o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2014-2020. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska 

miejskiego przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska „Mój 

 Rynek” przy Pl.3 Maja w Sandomierzu. 

8. Zapoznanie się z pismem przedsiębiorców sandomierskich dotyczącym potrzeby 

zainstalowania kamer w rejonie ul. Mickiewicza 47A-55A 
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9. Wnioski Komisji. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodnicząca spotkania poprosiła o przyjęcie w/w porządku obrad. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Komisja przyjęła informację o bieżącej działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Pani Aneta Przyłucka – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w 

Sandomierzu – podkreśliła rolę profilaktyki uzależnień oraz związaną z tym działalność 

sandomierskich szkół. 

Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu – przybliżyła 

obecnym istotę funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę na potrzebę zacieśniania współpracy pomiędzy instytucjami 

działającymi na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym.  

 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r.(dotacja dla 

szpitala) 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta 

Sandomierza. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu 

Przewodnicząca obrad poprosiła o pozytywne zaopiniowanie w/w projektu. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie  - opinia pozytywna. 

 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2014-2020. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Aneta Przyłucka. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie  - opinia pozytywna. 

 

Ad. 6, 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy 

ul. Przemysłowej w Sandomierzu. 

Radny Maciej Skorupa przedstawił propozycje zmian w Regulaminie: 

§ 1 dopisać punkt 2 w brzmieniu: „Zmian w godzinach otwarcia targowiska dokonuje 

Burmistrz Sandomierza” 

§ 4 punkt 3 skreślić sformułowanie: „usunięte do przeznaczonych na ten cel pojemników 

bądź kontenerów” w to miejsce wpisać: „ handlujący zabiera ze sobą” 

§ 10 dopisać punkt 13. „Administrator targowiska” 

§ 12 punkt 3 w zdaniu drugim skreślić: „kierownik targowiska” wpisać w to miejsce: 

„Administrator”. 

Po dyskusji na temat w/w propozycji Pani Mariola Stępień poprosiła o przyjęcie poprawek  

i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały z tymi poprawkami 

Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska 

„Mój  Rynek” przy Pl.3 Maja w Sandomierzu. 

 

Ad. 8 

Komisja zapoznała się z treścią pisma przedsiębiorców sandomierskich w sprawie  

zainstalowania kamer w rejonie ul. Mickiewicza 47A-55A. 

 

Ad. 9 

Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie. 

 

        Mariola Stępień 

           Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej,  

                       Ochrony Rodziny i Zdrowia  

 

 
 

Protokołowała:  

Renata Tkacz 

 
 


