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Protokół Nr 11/9/2015 

     Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

18 grudnia  2015 roku 

 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, 

Ochrony Rodziny i Zdrowia. 

Nieobecni: Andrzej Bolewski, Agnieszka Frańczak-Szczepanek. 

Ad. 1  

Pan Janusz Czajka stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2  

Komisja przyjęła następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2016-2029. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok  

w działach: 

- 851- Ochrona zdrowia, 

- 852- Pomoc społeczna, 

- 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. 

5. Wnioski komisji. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3,4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sandomierz na lata 2016-2029. 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok  

w działach: 

- 851- Ochrona zdrowia, 

- 852- Pomoc społeczna, 

- 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. 

 

Pan Janusz Czajka powiedział, że Komisja skupi się tylko na swoich działach. Poprosił Panią 

Beatę Pawłowską – Skarbnika Miasta o zaprezentowanie propozycji zmian do projektu 

uchwały z dnia 16 listopada 2015 r. 

Pani Beata Pawłowska powiedziała między innymi: 

-  po pracach komisji wprowadzono dodatkowe zadania inwestycyjne, 

- proponuje się zmniejszenie środków (w celu realizacji tych inwestycji) w wysokości 

135 200,00zł. „W dziale - przeciwdziałanie alkoholizmowi proponuje się łącznie zmniejszyć 

wydatki o 125 700,00zł, z tego wynagrodzenie i składki od nich naliczone 53 960,00zł 

działalność statutowa 61 740,00zł w dotacjach o 10 000,00zł w pozostałej działalności  

o 9 500,00zł w tym w dotacjach o 9 000,00zł 

Zmniejszenia dotacji przedstawiałyby się w następujący sposób: 
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Połączenie dwóch  zadań: 

Działalność edukacyjno–konsultacyjna dla ofiar przemocy, osób uzależnionych  

i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie z zadaniem 

Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci  i młodzieży w zakresie przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomanii i przemocy  i zmniejszenie dotacji o 10 000,00zł 

Pamiętajmy, że w tabeli z propozycjami zmian (poniżej) znajduje się kwota już po 

dokonanym zmniejszeniu (obok tabeli podano kwotę zmniejszenia). 

 

851 85154 

Działalność edukacyjno–konsultacyjna dla ofiar 
przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych 
od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie 

Konkursy 
ofert 40 000,00 zł 

 

 
 

851 85154 

Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci  i 
młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, 
narkomanii i przemocy 

Konkursy 
ofert 20 000,00 zł -10 000,00 

851 85154 

Programy profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci z 
rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności dotkniętych 
problemem alkoholowym,  w ramach akcji wypoczynku 
letniego 

Konkursy 
ofert 5 000,00 zł 

 
851 85195 

Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, 
niepełnosprawnych i w podeszłym wieku 

Konkursy 
ofert 35 000,00 zł 

 
851 85195 

Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów 
głuchoniemych i osób słabosłyszących 

Konkursy 
ofert 8 000,00 zł -2 000,00 zł 

851 85195 
Rehabilitacja i integracja społeczna  osób 
niewidomych i tracących wzrok 

Konkursy 
ofert 6 000,00 zł 

 
851 85195 

Promowanie i wspieranie idei honorowego 
krwiodawstwa 

Konkursy 
ofert 4 000,00 zł -1 000,00 zł 

851 85195 
Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych 
chorobą psychiczną i ich rodzin 

Konkursy 
ofert 10 000,00 zł 

 
851 85195 

Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna 
osób dotkniętych chorobą nowotworową 

Konkursy 
ofert 10 000,00 zł 

 
851 85195 

Prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby 
niepełnosprawne ze społeczeństwem 

Konkursy 
ofert 8 000,00 zł 

 
851 85195 

Prowadzenie programów integrujących dzieci i 
młodzież niepełnosprawną z rówieśnikami 

Konkursy 
ofert 6 000,00 zł 

 
851 85195 

Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy wśród dzieci i młodzieży  

Konkursy 
ofert 4 500,00 zł -500,00 zł 

851 85195 
Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób 
chorych na cukrzycę  

Konkursy 
ofert 6 000,00 zł -4 000,00 zł 

851 85195 
Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia 

Konkursy 
ofert 5 000,00 zł 

 
851 85195 

Realizacja zadań z zakresu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

Konkursy 
ofert 8 000,00 zł -2 000,00 zł 

Pani Skarbnik poinformowała, że są to wszystkie propozycje dotyczące działu 851. 

Pan Janusz Czajka otworzył dyskusję. 

Radny Robert Kurosz powiedział, że jako komisja zdrowia powinniśmy przyjrzeć się, dlaczego 

tak duża kwota zostaje zdjęta z ochrony zdrowia i przeznaczona na inwestycje. Czy tych 

pieniędzy nie należy przeznaczyć na ochronę zdrowia?. Jestem przeciwny zabieraniu tych 

pieniędzy na inwestycje, te pieniądze powinny trafić także na ochronę zdrowia i zadania np. 

na zakup sprzętu medycznego dla szpitala. 

Pan Janusz Czajka poinformował, że pomimo proponowanego zmniejszenia, środki 

przeznaczone na opiekę społeczna i ochronę zdrowia będą w 2016 roku o 1 200 000,00zł 

większe niż w roku ubiegłym. 

Komisja przystąpiła do przegłosowania poszczególnych zmniejszeń w dotacjach celowych – 

Załącznik nr 10 (strona 26 w projekcie budżetu miasta na 2016 rok – materiały z dnia 

16.11.2015 r.): 

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 
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Pan Janusz Czajka poprosił o przyjęcie następujących zmian: 

2. Dz. 851 rozdz. 85154 – prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjno-edukacyjnej 

i terapeutycznej (…) zmniejszenie o 10 000,00zł pozostaje kwota 60 000,00zł. 

Radny Andrzej Gleń zauważył, że w projekcie mamy 75 000,00zł zmniejszenie o 10 000,00zł 

daje kwotę 65 000,00zł. 

Pani Skarbnik stwierdziła, że jest to słuszna uwaga: „powinno być 65 000,00zł” 

Pan Janusz Czajka poddał pod głosowanie powyższą zmianę. Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

4. Dz. 851 rozdz. 85195 Rehabilitacja i integracja społeczna (…)  

Jest 10 000,00zł proponuje się zmniejszenie o 2 000,00zł  

Głosowano: 6 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

6. Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa  

jest 5 000,00zł zmniejsza się  o 1 000,00zł 

Głosowano: 6 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

11. Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy (…) 

jest 5 000,00zł proponuje się zmniejszenie o 500,00zł 

Głosowano: 6 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

12. Prowadzenie działalności promocyjno-edukacyjnej i integracyjnej na rzecz osób chorych 

na cukrzycę 

Jest 10 000,00zł zmniejsza się o 4 000,00zł 

Głosowano: 6 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

14. Realizacja zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

Jest 10 000,00zł zmniejsza się o 2 000,00zł 

Radny Andrzej Gleń zwrócił uwagę, że w omawianej tabeli brakuje pozycji 14. 

Przewodniczący komisji zauważył, brak tej pozycji i  stwierdził, że jest to „niedodruk”. 

Poprosił o uzupełnienie tabeli i poprosił radnych o przegłosowanie tego zadania: 

14. Realizacja zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 8 000,00zł 

Pani Skarbnik poinformowała, że w omawianym dziale będą wprowadzone również zmiany 

zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Pan Janusz Czajka poprosił o przegłosowanie pozycji 14. 

Głosowano: 6 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Przewodniczący obrad poprosił o przyjęcie poprawek w omówionym dziale 851. Zapytał, kto 

jest za? 

Głosowano: 6 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się” – opinia pozytywna. 

Przewodniczący komisji poprosił o przyjęcie dochodów w dziale 852 – pomoc społeczna, 

zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Pani Skarbnik poinformowała, że zaplanowane wydatki w dziale 852 wynoszą 

13 686 624,00zł proponuje się zmniejszyć o 337 364,00zł z tego w pozycjach: 

• wynagrodzenia i składki od nich naliczone o 82.820,00zł. 

• wydatki związane z działalnością statutową o 87.500,00zł. 

• świadczenia na rzecz osób fizycznych o 167.044,00zł. 

W poszczególnych działach proponuje się zmniejszenie w następujący sposób: 

85202 Domy pomocy społecznej        50.000,00zł., 

85203 Ośrodki wsparcia                             6.125,00zł, 

85204 Rodziny zastępcze                     30.000,00zł., 
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85214 Zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne                              

i rentowe           47.500,00zł. 

85215 Dodatki mieszkaniowe         10.000,00zł., 

85216 Zasiłki stałe          80.000,00zł., 

85219 Ośrodki pomocy społecznej        37.695,00zł., 

85220 Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki                               

interwencji kryzysowej            3.000,00zł., 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze     43.500,00zł., 

85295 Pozostała działalność         29.544,00zł., 

Pani Skarbnik podkreśliła, że pomoc społeczna została zaplanowana na poziomie wyższym niż w roku 

ubiegłym, większość tych zadań to administracja rządowa i na te zadania otrzymujemy środki od 

wojewody. 

Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie wszystkich wymienionych zmniejszeń. 

 Zapytał, kto jest za zmniejszeniem wydatków: 

 O  50 000,00zł. - Domy pomocy społecznej? 

Głosowano:  7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

O  6.125,00zł. -  Ośrodki wsparcia?                  

Głosowano:  7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

O 30.000,00zł. -  Rodziny zastępcze?            

Głosowano:  7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

O 47.500,00zł. - Zasiłki i pomoc społeczna w naturze? 

Głosowano:  7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

O 10.000,00zł. - Dodatki mieszkaniowe?  

Głosowano:  7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

O 80.000,00zł. - Zasiłki stałe? 

Głosowano:  7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

O 37.695,00zł. - Ośrodki pomocy społecznej?  

Głosowano:  7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

O   3.000,00zł. - Jednostki specjalnego poradnictwa? 

Głosowano:  7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

O 43.500,00zł. -  Usługi opiekuńcze? 

Głosowano:  7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

O 29.544,00zł. -  Pozostała działalność? 

Głosowano:  7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Pan Janusz Czajka poprosił o przyjęcie zmian w dziale 852. Zapytał,  kto jest za? 

Głosowano:  7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Przewodniczący komisji poprosił o uwagi do działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej – po stronie dochodów. Zaznaczył, że ta pozycja pozostaje na tym samym poziomie - 

75 100,00zł 

Uwag nie wniesiono. 

Przewodniczący obrad poprosił o pozytywne zaopiniowanie tej pozycji. Zapytał kto jest za? 

Głosowano:  7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Pan Janusz Czajka poinformował, że w dziale 853 po stronie wydatków zaplanowano kwotę 

250 770,00zł i nie ulega ona zmianie. Poprosił o pozytywne zaopiniowanie tej propozycji 

Głosowano:  7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 5 

Sprawy różne, wnioski Komisji 

Radny Robert Kurosz poprosił  o poparcie jego  propozycji  przeznaczenia środków w wysokości 

250 000,00zł na doposażenie oddziału neurochirurgii sandomierskiego szpitala. Podkreślił, że zakup 

sprzętu pozwoli szpitalowi rozszerzyć ofertę usług i umożliwi szpitalowi ubieganie się  

o środki zewnętrzne.  

Poprosił, komisję o wsparcie tej inicjatywy   i przyjęcie jej jako wniosku komisji skierowanego do 

Burmistrza. 

W dyskusji członkowie komisji uznali, że szpital potrzebuje wsparcia finansowego. Wnioskowana 

kwota może pochodzić  z oszczędności wygospodarowanych w trakcie roku budżetowego. 

Przewodniczący obrad poprosił,  radnych o pozytywnie zaopiniowanie tak zredagowanej sugestii. 

Zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 6 „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”. 

Ad. 6 

Pan Janusz Czajka stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

     Janusz Czajka 

 Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


