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                                              Protokół nr 16/3/2008 
   z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
                                          w dniu 14 kwietnia 2008 roku 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca 
Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
Obecni – jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do Protokołu). 
 
 
Ad. 1  
            Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia  
Pani Mariola Stępień na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad  
i otworzyła posiedzenie. 
 
Ad. 2 

Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 
Rodziny i Zdrowia przedstawiła projekt  porządek obrad Komisji: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień i Przeciwdziałania Przemocy  
     w Rodzinie na 2008 rok, 
b) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia  
    dziennego – Środowiskowym Domu Samopomocy w  Sandomierzu, 
c) opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto    
     Sandomierz. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Wniosek 

Pan Wojciech Czerwiec zgłosił wniosek o odwołanie Pana Tadeusza Frańczaka  
z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  
i Zdrowia, z powodu licznych nieobecności na Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 
Rodziny i Zdrowia. 
 
Wniosek Komisji 

Komisja uwaŜa, Ŝe powyŜszy wniosek powinien być rozpatrzony w obecności 
Pana Tadeusza Frańczaka. 

Komisja wnioskuje o rozpatrzenie powyŜszego wniosku na następnym 
posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.  

PowyŜszy wniosek został przyjęty: 3 głosy „za”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”, 1 głosów „przeciwny”. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
 

Przyjęty porządek obrad ( 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3.Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
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a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień i Przeciwdziałania Przemocy  
     w Rodzinie na 2008 rok, 
b) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia  
    dziennego – Środowiskowym Domu Samopomocy w  Sandomierzu, 
c) opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto    
     Sandomierz. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie porządku obrad. 
 
Ad. 3 
a) 

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia zapoznała się  
z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 
UzaleŜnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2008 rok. 

 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Iwona 

Głowacka – Dzieciuch - Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich. 
Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 

pozytywnie – 6 głosów „za”, 0  głosów „wstrzymujących się”, 0  głosów 
„przeciwnych”. 

 
Komisja prosi aby zachęcić pedagogów szkolnych, psychologów  do współpracy 

ze świetlicami socjoterapeutycznymi. 
Komisja uwaŜa, Ŝe: 
- jest zła współpraca kuratorów sądowych z dyrektorami szkół, nauczycielami, 
- naleŜy przeznaczyć większe środki finansowe na organizowanie imprez  

np. sportowych dla dzieci z rodzin patologicznych, 
 
 

b) 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia dziennego – Środowiskowym Domu 
Samopomocy w  Sandomierzu przedstawiła i wyjaśnień udzieliła Pani Halina 
Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

 Poddany pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany 
pozytywnie - 6  głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. 
 
c) 

Komisja  zapoznała się z projektem uchwały w sprawie opłat za świadczenia 
przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Sandomierz. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił i wyjaśnień udzielił Pan Marek 
Rutkowski – Inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu. 

Członkowie Komisji po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowali pozytywnie: 5 głosów „za”, 1 głos 
„wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
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Ad. 4 
Komisja zapoznała się z treścią pism w których: 

• Państwo Edyta i Wiesław L.* zam. w Sandomierzu  w związku z zaistniałym 
poŜarem w mieszkaniu proszą o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej, 
która pozwoli nam na szybki powrót do normalnego funkcjonowania rodziny. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie w/w prośbę. Komisja uwaŜa, Ŝe naleŜy udzielić 
Państwu Lubańskim pomocy finansowej lub wykonać remont. 
 
• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu 

zwraca się z prośba o dofinansowanie zakupu lampy RTG w tomografie 
komputerowym CT NX/i. 

Komisja uwaŜa, Ŝe naleŜy przekazać środki finansowe przez konto Sandomierskiej 
Fundacji Zdrowia. 
Komisja zapoznała się z w/w pismem i zaopiniuje pozytywnie po zapoznaniu się  
z opinią prawną w sprawie moŜliwości przekazania środków pienięŜnych przez konto 
Sandomierskiej Fundacji Zdrowia. 

 
• Burmistrz Sandomierza - odpowiedź na interpelację w sprawie podjęcia działań 

zmierzających do utworzenia w Sandomierzu hospicjum. 
 
• Pismo do wiadomości Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  

Zdrowia - Niepubliczny Zakład Opieki  Zdrowotnej „Eskulap” ul. Baczyńskiego 
18 z uwagi na 39% wzrost ceny najmu pomieszczeń przychodni prosi 
Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” o wyjaśnienie 
przyczyn tak drastycznej podwyŜki. 

Komisja postanowiła zaprosić na najbliŜsze posiedzenie Komisji Opieki społecznej, 
Ochrony Rodziny i Zdrowia Pana Andrzeja Bolewskiego – Prezesa Spółdzielni 
Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz”, celem udzielenia wyjaśnień  
w sprawie wzrost ceny najmu pomieszczeń przychodni. 
 

• Firma GSK Commercial Sp. z o.o Warszawa ul. Rzymowskiego 53 zwraca 
się z propozycją podjęcia partnerskiej współpracy na rzecz zapobiegania 
rakowi szyjki macicy (szczepionki przeciwko HPV). 

Komisja uwaŜa, Ŝe: 
- naleŜy korzystać z programów, które gwarantują bezpłatne  badania np. 
Narodowy Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, 
- naleŜy korzystać z programów, które gwarantują bezpłatne  badania dla 
męŜczyzn (badania prostaty). 

   
Wniosek Komisji 

Pani Mariola Stępień poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Pana 
Wojciecha Czerwca o odwołanie Pana Tadeusza Frańczaka z funkcji 
wiceprzewodniczącego Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia,  
z powodu licznych nieobecności na Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  
i Zdrowia. 
Wynik głosowania: 0 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. 
Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
 

                                                 
* Jawność treści wyłączona – Ustawa o ochronie danych osobowych. 
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Komisja zwraca się z prośbą do Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza  
o zorganizowanie listy radnych, którzy są zainteresowani  
 
 
Ad. 5 
Komisja wnioskuje: 
- o zrobienie listy radnych, którzy będą zainteresowani nabyciem  srebrnych i złotych  
  monet „Goworka”. 
- o  informacje dot. realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisję Opieki Społecznej,   
  Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
- aby szkoły były wspierane przy tworzeniu grup terapeutycznych dla dzieci  
   z rodzin alkoholowych zagroŜonych patologią, 
- o kontrolowanie sklepów czy sprzedawany jest alkohol osobom niepełnoletnim, 
- Ŝeby nauczyciele, dyrektorzy szkół zwracali uwagę aby na imprezach szkolnych 
(półmetkach) dzieci i młodzieŜ nie spoŜywała alkoholu, 
- aby w okresie imprez StraŜ Miejska kontrolowała Starówkę do godz. 23.00  
(np. Truskawkowa niedziela itp.) 
 
Ad. 6  
 Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie 
porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  
i Zdrowia. 
 
                                                                      
                                                                                 
                                                               Mariola Stępień 
                                                        Przewodnicząca Komisji  
                                    Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny Zdrowia 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
  
 
 
 
 


