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Protokół Nr 18/7/2016 

     Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

  7 grudnia  2016 roku 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 

Rodziny i Zdrowia. 

Nieobecni: Andrzej Bolewski, Jacek Dybus, Jerzy Żyła. 

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 budżetu miasta na 2017 rok. 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Dział 855 – Rodzina. 

4. Wnioski komisji, sprawy różne. 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2017 rok. 

Przewodniczący obrad zapytał, czy radni mają uwagi do strony dochodowej projektu budżetu w 

podanych działach. 

Uwag nie wniesiono. 

Pan Janusz Czajka poprosił obecnych na posiedzeniu przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sandomierzu o przygotowanie – do wglądu komisji – informacji jaka jest suma wszystkich dochodów 

w omawianych działach. Zapytał, czy radni  popierają wniosek? 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Pan Janusz Czajka poprosił radnych o śledzenie w projekcie budżetu miasta omawianych kolejno 

wydatków w dziale Dział 851 – Ochrona zdrowia oraz zadawanie pytań Pani Skarbnik. 

Pani Barbara Grębowiec – Skarbnik Miasta omówiła szczegółowo wydatki działu 851. Radni nie 

wnieśli uwag. 

Zwrócono uwagę na zwiększenie kwoty przeznaczonej na szczepienia profilaktyczne.  

W trakcie omawiania działu 852 komisja zwróciła się z prośbą do pracowników OPS w Sandomierzu  

o udzielenie informacji na temat wzrostu wynagrodzeń w Jednostce w stosunku do roku ubiegłego.  

Komisja nie wniosła uwag do danych działu 852. 

Pani Barbara Grębowiec omówiła wydatki działu 855 – Rodzina. 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. 

Pan Janusz Czajka zapytał radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu na 

2017 rok w omówionych działach? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
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Ad. 4 

Przewodniczący komisji poprosił radnych o zgłaszanie wniosków. 

Radny Robert Kurosz przedstawił wniosek do projektu budżetu na 2017 rok: 

„Zmniejszenie środków działu 803 – Szkolnictwo wyższa o 150 000,00 zł i przeznaczenie tych środków 

na doposażenie sandomierskiego szpitala” 

Pan Janusz Czajka poddał pod głosowanie w/w wniosek, zapytał, kto jest za? 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – wniosek przyjęty. 

Przewodniczący obrad poinformował, że przyjęty wniosek przedstawi  na posiedzeniu Komisji 

Budżetu i Finansów. 

Ad. 5 

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

 

     Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 

 

 


