
Protokół Nr 39/5/2010 
z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

w dniu 13 września 2010r. 
 
 
 Posiedzeniu Przewodniczył Pan Michał Saracen – Przewodniczący Komisji Opieki 
Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1 
Pan Michał Saracen – Przewodniczący Komisji stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 
Komisja jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad. 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Analiza sytuacji bytowej sandomierzan poszkodowanych w powodzi. 
4. Wnioski komisji 
5. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 
 Pan Michał Saracen poinformował, Ŝe w mediach pojawiła się wiadomość dotycząca 
finansowania wyŜywienia dla powodzian. Dla 1 osoby miasto przeznacza 12 zł Z wizji jaką  
przeprowadzili Radni w miejscach gdzie mieszkają powodzianie wynika, Ŝe wyŜywienie to 
polega na podaniu jednego posiłku – zupy. Nie jest więc moŜliwe by koszt przygotowania 
jednego posiłku dziennie wynosił aŜ 12 zł. Wiele zastrzeŜeń budzi forma przekazania 
informacji do Domu Pomocy Społecznej o wstrzymaniu dofinansowania posiłków dla 
zakwaterowanych tam powodzian. 
Członkowie Komisji byli zainteresowani: 
-  jaki jest faktyczny koszt dziennego wyŜywienia powodzian,  
- zasugerowali takŜe, by miasto podpisało umowy z wybranymi jadłodajniami gdzie niektórzy 
powodzianie mogliby kupować posiłki za pomocą bloczków Ŝywieniowych. 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek zauwaŜyła, Ŝe wielu powodzian nie szanuje tego co 
robi dla nich miasto. Prezent w postaci posiłku nie mobilizuje ich do jakiegokolwiek działania 
na swoją rzecz, wręcz przeciwnie przybierają oni  postawę roszczeniową.  
Pan Tadeusz Frańczak stwierdził, Ŝe najbardziej kompetentną jednostką do stwierdzenia jak 
rozwiązać sprawę dalszego wyŜywienia powodzian jest OPS w Sandomierzu. To on powinien 
wybrać gdzie mogą się udawać powodzianie chcący korzystać z darmowych posiłków. Nie 
ulega wątpliwości, Ŝe nadal naleŜy prowadzić akcje Ŝywienia tych osób. 
Pan Wojciech Czerwiec przypomniał, Ŝe dla OPS-u najwaŜniejsze jest kryterium dochodowe i 
to decyduje o dofinansowaniu posiłków. 
Pan Tadeusz Frańczak powiedział, Ŝe OPS z pewnością dofinansuje osoby, które spełniają 
kryterium dochodowe, zaś ci którzy mają wyŜsze dochody im naleŜy wskazać gdzie mogą 
wykupić tańsze posiłki. 
 
Ad. 4 
Wnioski Komisji: 
 Komisja wnioskuje o podanie jaka jest dzienna stawka utrzymania i dzienna stawka 
wyŜywienia dla powodzian. 



 Komisja wnioskuje o dalsze utrzymanie finansowania wyŜywienia powodzian 
 Komisja prosi o zwrot kosztów jakie poniósł „Gril Bar” – Renata Nowak na 
przygotowanie wyŜywienia dla poszkodowanych w pierwszych dniach powodzi.  
 Gmina Sandomierz przeznaczy z budŜetu miasta stosowną kwotę na wsparcie Banku 
śywności w Ostrowcu Św. 
Komisja jednogłośnie (4 „za”)przyjęła powyŜsze wnioski. 
Ad. 5 
 Pan Michał Saracen - Przewodniczący  Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny 
i Zdrowia  stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
 
 
 
       Michał Saracen  
     Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej,  
      Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


