
Protokół Nr 38/4/2010 
z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony  

Rodziny i Zdrowia w dniu 16 czerwca 2010 r. 
 

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 Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  
i Zdrowia - stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 
posiedzenie. 
Ad. 2 
Komisja przyjęła jednogłośnie następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja o rodzajach i wysokości pomocy przekazanej dla Sandomierza od innych 

samorządów i urzędów w związku z powodzią. 
4. Informacja o rodzajach i wysokości pomocy przekazywanej poszkodowanym 

mieszkańcom Sandomierza  za pośrednictwem samorządu gminnego. 
5. Sprawy róŜne. Wnioski Komisji. 
6. Zamknięcie obrad. 

Ad. 3 
Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu Cezaremu Gradzińskiemu – Skarbnikowi Miasta 
Sandomierza 
Mówca podał szczegółowe informacja na temat pomocy finansowej przekazanej i 
deklarowanej przez samorządy:  Szczecinek, SkarŜysko Kam. Ustka, Wołomin, Ostrowiec 
Św. Białystok. Darczyńcy wskazują takŜe w jaki sposób mają one być wykorzystane np. 
wyŜywienie dla powodzian. 
Pan Michał Saracen stwierdził, Ŝe to my tu na miejscu wiemy najlepiej jak wykorzystać te 
środki, naleŜy więc sugerować darczyńcom by nie wskazywali ich przeznaczenia. 
Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek  zauwaŜyła, Ŝe powodzianie mieszkający w internacie 
szkoły w Mokoszynie mają całodzienne wyŜywienie natomiast mieszkający w akademiku 
przy ul. Portowej nie mają go wcale. NaleŜy zadbać o mieszkańców akademika. Wspomniała 
takŜe o dowoŜeniu przez Radnych ciepłych posiłków wprost do powodzian którzy pozostali w 
swoich domach. W przygotowaniu posiłków brały udział: Grill Bar i Oriana, którym naleŜy 
zwrócić przynajmniej koszty poniesione na zakup surowców. 
Radni stwierdzili, Ŝe pomoc dla powodzian z Urzędu Miasta dotarła dopiero w czwartym dniu 
od powodzi w ósmym dniu pojawili się pracownicy OPS w Sandomierzu.  
Pani Iwona Głowacka-Dzieciuch poinformowała, Ŝe posiłki rozwoŜone były w godzinach 10  
i 15. 
Pan Wojciech Czerwiec zapytał czy był powołany przy Urzędzie Miejskim jakiś sztab 
kryzysowy? Powszechnie było teŜ wiadomo Ŝe przychodzą do miasta tiry z darami. Gdzie one 
były umieszczone i jak rozdysponowane?  
Ad 4 
Pan Michał Saracen udzielił głosu Pani Iwonie Głowackiej-Dzieciuch Naczelnikowi 
Wydziału Spraw Obywatelskich UM Sandomierz. Mówczyni poinformowała o działaniach 
podjętych przez miasto w zakresie zakwaterowania osób ewakuowanych podczas powodzi. 
W internacie szkoły rolniczej zamieszkuje 175 osób 
W akademiku przy ul. Portowej zamieszkuje 78 osób 
W hotelu Figaro zamieszkuje 73 osoby 



W internacie szkoły budowlanki 53 osoby 
W Domu Pomocy Społecznej 13 osób Jest to w sumie 462 osoby. 
 
KOMISJA OPIEKI SPOŁECZNEJ, OCHRONY RODZINY I ZDROWI A  
Na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2010r. wypracowała jednogłośnie 
następujące wnioski: 
 
1. Miasto przekaŜe 1 mln. zł. na natychmiastową pomoc dla powodzian. 
 
2. Komisja uznaje za najwaŜniejsze podjęcie szybkich i skutecznych działań 
w celu  zapewnienia mieszkań osobom dotkniętym przez powódź poprzez 
budowę lokali zastępczych (kontenery). 
 
3. Komisja prosi o dokładne przekazywanie aktualnych informacji 
poszkodowanym w powodzi poprzez maksymalne wykorzystanie wszelkich 
punktów informacyjnych i tablic ogłoszeń, prasy, radia i Internetu. 
Dotychczasowy przepływ informacji jest chaotyczny i budził wiele 
zastrzeŜeń. 
 
4. Komisja prosi o podanie do publicznej wiadomości listy osób 
odpowiedzialnych za poszczególne zadania podczas akcji powódź tj. 
rozdawanie Ŝywności, kwaterunek, itd.  
 
5. Komisja wnioskuje o koordynację współpracy OPS z jednostkami PCK i 
innymi udzielającymi pomocy w celu uniknięcia sytuacji w których jedna 
osoba otrzymuje podwójną pomoc  kosztem innych. 
 
6. Komisja prosi o przedstawienie kryteriów według których OPS udziela 
pomocy powodzianom w kwocie 6 tys. zł.  
 
7. Komisja wnioskuje o wypoŜyczenie kontenerów na śmieci z innych gmin 
co usprawni prace porządkowe wykonywane przez specjalne słuŜby, jak teŜ 
mieszkańców.  
 
8. W okresie prowadzenia prac związanych z usuwaniem skutków powodzi 
Komisja widzi potrzebę zapewnienia dzieciom i młodzieŜy, specjalnej opieki 
w świetlicach. 
 
9. Firmy gastronomiczne, które udzieliły pomocy powodzianom w postaci 
posiłków, powinny otrzymać zwrot kosztów poniesionych na zakup 
surowców i produktów. 
 


