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Protokół Nr 26/1/2014 

z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

w dniu 20 stycznia 2014 roku 

 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki 

Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 

 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

 

Ad. 1 

 Przewodnicząca Komisji stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność 

obrad  i otworzyła posiedzenie.  

 

Ad. 2 

Pani Mariola Stępień poprosiła członków Komisji o przyjęcie następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektów uchwał: 

� w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej, 

� w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, 

� w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 

21 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu OPS w Sandomierzu zmienionej 

uchwałą Nr XXVI/283/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2013 r., 

� w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego programu 

wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020. 

4.   Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2013 roku 

5.   Przyjęcie planu pracy na 2014 rok. 

6.   Sprawy różne, wnioski Komisji. 

7.   Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie – 4 głosy „za” 

 

Ad. 3 

Komisja przystąpiła do opiniowania projektów uchwał: 

� - w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Mówczyni wskazała, że przedmiotowy projekt uchwały 

rozszerza przyznane wcześniej upoważnienie w zakresie przyznawania dodatków 

mieszkaniowych o funkcje: rozkładania na raty, odroczenia spłaty i umarzania nienależnie 

pobranych świadczeń. 

Komisja nie wniosła uwag do w/w uzasadnienia. 
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Przystąpiono do głosowania. Komisja jednogłośnie – 4 głosy „za” – pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Komisja zapoznała się z projektem uchwały 

� w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, 

Z uzasadnienia przedstawionego przez Panią Dorotę Tarnawską – Kierownika Sekcji 
Świadczeń OPS w Sandomierzu wynika, że w/w projekt upraszcza procedurę udzielania 
pomocy w formie posiłku dla potrzebujących dzieci. Program przewiduje wsparcie gmin, 
które w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy, gdy dyrektor szkoły 
lub przedszkola poinformuje o takiej potrzebie. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt w głosowaniu – 5 głosy „za” – jednogłośnie. 
Komisja zapoznała się z treścią uzasadnienia do projektu uchwały 

� w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 
21 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu OPS w Sandomierzu zmienionej 
uchwałą Nr XXVI/283/2013 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 lutego 2013 r., 

Pani Halina Komenda wyjaśniła, że zmiany w Statucie OPS wynikają między innymi ze zmian 
w ustawie – prawo energetyczne, w świetle której osoby uprawnione do otrzymywania 
dodatku mieszkaniowego będą mogły ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny. 
Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
Pani Dorota Tarnawska przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały 

� w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego programu 
wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020. 

Zgodnie ze wskazówkami Ministra Pracy i Polityki Socjalnej warunkiem otrzymania przez 
gminę dotacji z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest przyjęcie przez 
gminę uchwały podwyższającej kwotę kryterium dochodowego uprawniającego  do 
przyznania nieodpłatnej pomocy  do 150%.  
Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 

Ad. 4 

Komisja zapoznała się z treścią sprawozdania z działalności w 2013 r. – uwag nie wniesiono. 
Jednogłośnie – 6 głosów „za” – przyjęto w/w sprawozdanie. 
Treść sprawozdania: 
W dniu 21 stycznia 2013 roku komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2013 rok. Zapoznała się z podstawą prawną 
opracowywania powyższego dokumentu: ustawa z dnia 26 października 1982 roku o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 
roku o przeciwdziałaniu narkomanii. W posiedzeniu uczestniczyła Pani Aneta Przyłucka – 
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. 
Komisja zapoznała się z wykazem realizacji i wykonania uchwał Rady Miasta Sandomierza  
w 2012 roku. 
W dniu 21 lutego 2013 roku komisja opiniowała projekty uchwał : 
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- w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 
2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 
- w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
W posiedzeniu brała udział Pani Halina Komenda – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sandomierzu, która zapoznała radnych z nowym sposobem przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze.  
Członkowie Komisji Opieki Społecznej Ochrony Rodziny i Zdrowia zapoznali się ze 
sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2012 rok 
wyrażając pozytywną opinię o pracy tej jednostki. 
W dniu 20 maja 2013 roku Komisja dokonała oceny zasobów Ośrodka Pomocy Społecznej na 
rok 2012 dla Gminy Sandomierz. Przyjęła informację o poszerzającym się kręgu osób 
zagrożonych ubóstwem oraz sposobami udzielenia im pomocy. Przyjęła sprawozdanie  
z realizacji w 2012 roku Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz   
podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie. 
W dniu 10 czerwca 2013 roku Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe goszcząc w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Komisja zapoznała się z działalnością jednostki  
w obecności kierowników poszczególnych sekcji: 
Sekcja Świadczeń Rodzinnych, 
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych, 
Punkt Interwencji Kryzysowej, 
Zespół do spraw Asysty Rodzinnej, 
Środowiskowy Dom Samopomocy. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach 
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
Radni zapoznali się z sytuacją socjalno- bytową jednej z mieszkanek Sandomierza w związku  
z jej skargami na działalność Burmistrza i OPS-u i wydali opinię w powyższej sprawie. 
W dniu 15 października  2013 roku członkowie Komisji wzięli udział w marszu w ramach 
programu „Stop przemocy” oraz kampanii „Białe serca” i Biała Wstążka” organizowanym 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu dając wyraz poparcia dla działań  
przeciwko narkotykom, przemocy i agresji. 

Komisja zapoznała się z realizacją programu „Nas troje i więcej” w roku 2012/2013. 
W dniu 4 listopada 2013 roku wspólnie z komisją Praworządności przyjęto informację  
o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zaopiniowano 
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Miejskiej Sandomierz na lata 2014-2020. 
W dniu 26 listopada  2013 roku komisja wydała opinie w sprawach: 
- upoważnienia dyrektora OPS do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej. 
- przyjęcia Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. 
Komisja zaopiniowała projektu budżetu miasta na 2014 rok w działach: 851; 852; 853 
wnioskując, aby w ramach środków przeznaczonych na szczepienia profilaktyczne dla 
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mieszkańców w roku 2014 dokonać zakupu szczepionek droższych i lepszej jakości  
w porównaniu do zakupionych w roku 2013. 
 

Ad. 5  
Pani Mariola Stępień przedstawiła projekt planu pracy Komisji na 2014 rok: 
 

 

 

Lp. Temat posiedzenia Zaproszeni Termin 

1. Przyjęcie planu pracy komisji na 

2014 rok 

Opracowanie sprawozdania z pracy 

Komisji w 2013 roku 

 styczeń 

2. Przyjęcie informacji o działalności 

świetlic socjoterapeutycznych 

OPS luty 

3. Informacja o działalność Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu 

w realizacji zadań z zakresu opieki 

społecznej 

OPS marzec 

4. Wizyta w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Sandomierzu – 

przyjęcie informacji o działalności 

placówki 

OPS kwiecień 

5. Ocena realizacji Gminnego 

Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

Wydz. SO 

posiedzenie wspólne 

z Komisją 

Praworządności 

maj 

6.  Przyjęcie informacji o działalność 

ośrodków terapii zajęciowej w 

Sandomierzu 

Przedstawiciele 

ośrodków terapii 

zajęciowej 

czerwiec 

7. Ocena przystosowania 

infrastruktury miejskiej dla osób 

niepełnosprawnych – wizja lokalna 

 wrzesień/październik 

8. Opiniowanie projektów uchwał 

skierowanych do Komisji 

  

9. Rozpatrywanie pism skierowanych 

do Komisji przez Przewodniczącego 

Rady Miasta 

  

 
Radni nie wnieśli uwag. Jednogłośnie przyjęto w/w plan pracy. 
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Ad. 6 

Pan Maciej Kuśmierz – Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej - poinformował, że 

regularnym uczestnikiem posiedzeń tej Komisji jest Pan K. S.*), który znajduje się w bardzo 

trudnej sytuacji i materialnej i zdrowotnej. Wymaga on szczególnej troski. Na ostatnim 

posiedzeniu Komisja Polityki Mieszkaniowej jednogłośnie uznała, że należy zwrócić się do 

OPS z prośbą o udzielenie Mu pomocy w kompletowaniu dokumentów do ZUS celem 

otrzymania renty chorobowej. Poprosił obecna na posiedzeniu Panią Halinę Komenda o 

szczególne zainteresowanie się sprawa Pana K. S. i udzielenie stosownej pomocy.  

 

Radni zwrócili uwagę na wydatkowanie środków przeznaczonych na szczepienia 

profilaktyczne.  

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia zwraca się z prośbą do Burmistrza  

o przedstawienie pisemnej informacji o sposobie wydatkowania środków przeznaczonych  

w budżecie miasta na 2013 r. na szczepienia profilaktyczne. 

 

Ad. 7 

Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie. 

 

 

      

        

        Mariola Stępień 

           Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej,  

                       Ochrony Rodziny i Zdrowia  

 

 
 

Protokołowała:  

Renata Tkacz 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 
1198 ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).  

 


