
 

1 
 

PROTOKÓŁ NR 2/2/2018 

KOMISJA OPIEKI SPOŁECZNEJ, OCHRONY RODZINY I ZDROWIA 

posiedzenie w dniu 13 grudnia 2018 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, 

Ochrony Rodziny i Zdrowia. 

Radni obecni na posiedzeniu: 

Mariola Stępień, Piotr Chojnacki, Wojciech Czerwiec, Ewa Gracz, Robert Kurosz, Andrzej Majewski. 

Radni nieobecni: Jerzy Żyła. 

W posiedzeniu wzięła udział Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

Ad. 1 

Pani Kazimiera Bednarska powitała obecnych, stwierdziła na podstawie listy obecności 

prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie komisji. 

Ad. 2 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek obrad i poprosiła o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2019 rok w działach: 

 - 851 – Ochrona zdrowia, 

 - 852 – Pomoc społeczna, 

 - 855 – Rodzina. 

4. Sprawy różne, wnioski. 

5. Zamknięcie obrad.  

Zapytała radnych o uwagi do projektu porządku obrad. 

Uwag nie zgłoszono. 

Zapytała, kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2019 rok. 

Pani Kazimiera Bednarska poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie części dochodowej projektu 

budżetu na 2019 rok. 

Pani Barbara Grębowiec powiedziała między innymi: 

-  w dziale 851 – Ochrona zdrowia - nie ma dochodów, 

- w dziale 852 - Pomoc społeczna - zaplanowane dochody w wysokości  1 784 758,00 zł pochodzą  

z dotacji Wojewody i przeznaczone są na finansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy 

społecznej oraz na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.  W tej grupie znajdują się 

również środki przeznaczone na zasiłki okresowe i stałe, usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie 

dożywiania. 

W dziale 855 – Rodzina zaplanowano dochód w wysokości 19 068 854,00 zł. 

W tej kwocie pochodzącej głownie z dotacji znajdują się między innymi środki na wypłatę świadczenia 

„500+” - kwota 10 110 420,00 zł, świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego, kwota - 

8 290 259,00 zł. W tym dziale znajdują się również dotacje z budżetu państwa na tworzenie  

i funkcjonowanie żłobków. 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Pani Kazimiera Bednarska poprosiła o pozytywne zaopiniowanie tej części projektu budżetu. 

Zapytała, kto jest za? 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Pani Kazimiera Bednarska poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie części wydatkowej projektu 

budżetu na 2019 rok. 

(Radny Wojciech Czerwiec opuścił salę obrad – obecnych 6 członków komisji) 

Pani Barbara Grębowiec omówiła szczegółowo dane z planu wydatków w w/w działach. 

W dyskusji radni zwrócili uwagę na sposób finansowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Dodatkowych informacji na ten temat udzieliła Pani Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta. 

Podczas analizy Załącznika nr 11 zwrócono uwagę na zapis nazwy zadania dotacji celowej dla Szpitala. 

Radny Robert Kurosz zgłosił wniosek, aby wprowadzić zmianę nazwy tego zadania, który brzmi: 

„Zakup aparatu rentgenowskiego dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu”. na: 

„Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu”. 

Uzasadnił wniosek tym, że nowy zapis pozwoli dyrekcji szpitala na swobodniejsze dysponowanie 

środkami zgodnie z najpilniejszymi potrzebami jednostki. 

Pani Skarbnik poinformowała, że proponowany zapis jest zgodny z wnioskiem szpitala. 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Pani Kazimiera Bednarska zapytała, kto jest za przyjęciem przedmiotowej poprawki? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – wniosek został przyjęty. 

Wobec braku innych uwag, Pani Kazimiera Bednarska poprosiła o pozytywne zaopiniowanie części 

wydatkowej projektu budżetu w omówionych działach. Zapytała, kto jest za? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Pani Kazimiera Bednarska powiedziała, że przyjęty wniosek wraz z opinią komisji będzie przekazany  

do Komisji Budżetu i Finansów. 

Ad. 4, 5 

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła 

posiedzenie komisji. 

 

 

     Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisji 

 

 

 
 

Protokołowała: Renata Tkacz –  

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym  

Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

 

 

 

     

 

  

 

 


