
             Protokół Nr 33/3/2018 

     Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

 z dnia 19 marca 2018 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, 

Ochrony Rodziny i Zdrowia. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni: Andrzej Bolewski, Tomasz Frańczak. 

Ad. 1 

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji. 

Ad. 2 

Przewodnicząca 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 realizacji Uchwały nr 

XXII/223/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie utworzenia 

jednostki organizacyjnej pod nazwą: Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu. 

4. Sprawy różne, wnioski. 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Uchwały nr 

XXII/223/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki 

organizacyjnej pod nazwą: Świetlica Środowiskowa oraz nadania jej statutu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Agnieszka Krasoń – Kierownik Świetlicy 

Środowiskowej w Sandomierzu. 

Zgodnie z zapisami Statutu Świetlicy Środowiskowej, jednostka składa Radzie Miasta coroczne 

sprawozdanie z działalności. 

Świetlica prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą i socjoterapeutyczną dla dzieci w trzech 

grupach wiekowych w punkcie przy ul. Słowackiego 15: 

- program profilaktyczno-terapeutyczny „Razem Raźniej” dla klas I-III, 

- program profilaktyczno-terapeutyczny „Integracja to rewelacja” dla klas IV-VI, 

- program profilaktyczno-terapeutyczny „Nie hejtuj” dla uczniów gimnazjów. 

Świetlica realizowała program „Bajki pomagajki, czyli jak kształtować charakter dziecka” i programy: 

„Polubić siebie” oraz „Strzeż się”. 

Świetlica zrealizowała również projekt „Żyję w realu a nie na portalu”, dofinansowany z rządowego 

„Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań – razem bezpieczniej”. 

Wzięła udział w projekcie realizowanym przez PCK Oddział w Sandomierzu pod nazwą „Młody i stary 

idą na wagary”, którego celem było nawiązywanie relacji międzypokoleniowych.  

Radni z uznaniem wypowiadali się o pracy Jednostki. 

Projekt uchwały zaopiniowani pozytywnie. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 4, 5 

Wobec braku wniosków i uwag Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i 

zamknęła posiedzenie Komisji. 

     Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji 

Protokolant: Renata Tkacz 


