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                                              Protokół nr 29/5/2009 
             z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
                                        w dniu 25 czerwca 2009 roku 
 
 
 
 
Godzina rozpoczęcia – 13,00 
Godzina zakończenia -14,00 
 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Michał Saracen – Przewodniczący Komisji 
Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
Obecni – jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do Protokołu). 
 
 
Ad. 1  
            Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia  
Pan Michał Saracen na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad  
i otworzył posiedzenie. 
 
 
Ad. 2 

Pan Michał Saracen - Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 
Rodziny i Zdrowia przedstawił projekt porządku obrad Komisji:  
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2009 rok. 
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie: 4 głosy „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0  głosów „przeciwnych”.  
 
 
Ad. 3,4,5 

 
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2009 
rok przedstawiły: Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  
oraz Pani Katarzyna Goch – Główna Księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
- Zwiększenie dochodów i wydatków w budŜecie na 2009 rok wynika z faktu akceptacji  
   przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Biuro Programu Operacyjnego  
   Kapitał Ludzki w Kielcach wniosku na realizację projektu systemowego w ramach   
   działania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy   
   społecznej” pn. „Będę pracownikiem”, którego celem jest zwiększenie aktywizacji   
   zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z pomocy tut. Ośrodka. 
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- W w/w projekcie bierze udział 25 osób bezrobotnych zarejestrowanych  
      w Powiatowym Urzędzie Pracy, korzystających systematycznie z pomocy Ośrodka  
      Pomocy Społecznej w Sandomierzu i zameldowanych na terenie miasta   
      Sandomierza.  
-  Aktywizacja zawodowa polegać ma na przeprowadzeniu cyklu szkoleń,  
        które umoŜliwiają podopiecznym pozyskanie nowych informacji na temat sytuacji    
       na rynku pracy i ułatwiają podjęcie zatrudnienia. 
-    Kwota projektu na 2009 rok to 318.545,00 zł, w tym wkład własny 33.447,23 zł     
       (pomoc w formie zasiłków celowych lub okresowych). 
 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie:  3 głosy „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”,  0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
 
 
Ad. 6 
 Pan Michał Saracen – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  
i Zdrowia. 
 
                                                                     
 
 
 
                                                                                 
                                                                           Michał Saracen 
                                                                   Przewodniczący Komisji  
                                                    Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny Zdrowia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
  
 
 


