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            Protokół Nr 7/5/2019 

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia  

w dniu 23 września 2019 rok 
 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisji  Opieki 

Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.  

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Spóźniony- radny Wojciech Czerwiec. 

Zaproszeni: 

Pani Dorota Tarnawska-Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu (czyt.: OPS). 

Ad. 1 

Pani Kazimiera Bednarska stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie Komisji. 

Ad. 2 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. (organizacja 

„Sandomierskich Senioraliów – 2019”) 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz określenie rodzajów usług, zasad 

przyznawania i odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu dla mieszkańców Gminy 

Sandomierz.  

5. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano:  4 „za” – jednogłośnie. 

Radny Wojciech  Czerwiec nie głosował. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. (organizacja 

„Sandomierskich Senioraliów – 2019”)  

  

Przewodnicząca Komisji poprosiła Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznego – Panią Dorotę 

Tarnawską o przybliżenie ww. projektu uchwały.  

Zwiększenie planu wydatków na organizację „Sandomierskie Senioralia- 2019” wynika                         

z zawartej umowy o współpracy pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a OPS Sandomierz, 

polegającej na prowadzeniu działań promocyjnych w trakcie trwania imprezy pod nazwą 

„Sandomierskie Senioralia- 2019”, organizowanej cyklicznie od 5 lat dla seniorów zamieszkałych na 

terenie Sandomierza jako program osłonowy pod nazwą „Aktywny Senior” przyjęty Uchwałą Rady 

Miasta Nr XXXIX/411/2014 z dnia 14.05.2014 r. Celem głównym programu jest poprawa jakości 

życia seniorów poprzez ich uczestnictwo w życiu społecznym, szczególnie w obszarze edukacji, 

zdrowia, kultury i sztuki.   

Pani Dorota Tarnawska dodała, że co roku Ośrodek Pomocy Społecznej ubiega się o wsparcie 

finansowe bądź rzeczowe od różnych organizacji na zakup materiałów promocyjnych lub 

wyposażenia. 

W bieżącym roku jest to kwota w wysokości 2.000 złotych na realizację przedsięwzięcia.  

Radna Mariola Stępień stwierdziła, że uroczystość „Sandomierskich Senioraliów” cieszy się dużym 

zainteresowaniem i trzeba ją kontynuować. 

Radna Kazimiera Bednarska zapytała: 

-„ Kto jest za pozytywnym opiniowaniem projektu uchwały?” 

 

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie. 

Radny Wojciech Czerwiec nie głosował. 
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Ad. 4  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz określenie rodzajów 

usług, zasad przyznawania i odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu dla 

mieszkańców Gminy Sandomierz. 

 

Przewodnicząca komisji przeszła do kolejnego punktu z porządku obrad i poprosiła                  

o wypowiedź Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, która oznajmiła, że w dniu 14 czerwca 2019 r. 

została zawarta umowa Nr 27/2019 pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Sandomierz          

w sprawie dofinansowania zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.  

Usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego jest przyznawana na wniosek członka 

rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną. Podstawą 

przyznania świadczenia jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, na podstawie którego 

wydawana jest decyzja administracyjna.  

Dzieci z orzeczoną  niepełnosprawnością oraz osoby niepełnosprawne, którym przyznano pomoc       

w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie będą ponosić odpłatności za usługi przyznane w ramach 

programu, w wymiarze maksymalnym do 240 godzin opieki w roku 2019.  

W przypadku konieczności ograniczenia świadczeń z zakresu opieki wytchnieniowej, w pierwszej 

kolejności z pomocy będą korzystać osoby, które sprawują opiekę nad podopiecznymi całkowicie 

niesamodzielnymi, którzy według zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali wynik od 0-40 pkt.   

Przyjęcie przez Radę Miasta Sandomierza niniejszej uchwały jest niezbędne do prawidłowej realizacji 

zadań wynikających z wyżej wymienionej umowy.  

Radny Andrzej Majewski zapytał: 

-„Ile rodzin korzysta z ww. opieki  i w jakim zakresie godzin?” 

Odpowiedzi udzieliła Pani Dorota Tarnawska : 

-„ Z opieki wytchnieniowej korzysta trzy rodziny w ilości 160-ciu godzin do końca roku”.  

Radna Mariola Stępień zapytała: 

-„Dlaczego tak mało rodzin korzysta z takiej pomocy?” 

Zdaniem Dyrektor OPS-u wynika to z nowej formy pomocy,  która jeszcze nie jest wszystkim znana.   

Radna Kazimiera Bednarska poprosiła o informację na temat  innych projektów wsparcia dla 

mieszkańców. 

Pani Dorota Tarnawska odpowiedziała, że jest w trakcie przygotowania następnych przedsięwzięć. 

Pierwsze,  pn. „Usługi opiekuńcze- edycja 2019”- program współfinansowany z Ministerstwa Rodziny 

i Polityki Społecznej w ramach, którego osoby mające usługi opiekuńcze mogą otrzymać zwiększony 

wymiar opieki, jeśli będzie wynikać to z zaleceń lekarskich.  

Drugi, projekt unijny to „Opieka wytchnieniowa dla osób dorosłych z orzeczeniem 

niepełnosprawności w znacznym stopniu.” 

Przewodnicząca komisji zapytała: 

-„ Kto jest za pozytywnym opiniowaniem projektu uchwały?” 

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie. 

 

Ad. 5 

Rozpatrzenie pism skierowanych do komisji. 

Brak pism do rozpatrzenia.  

 

Ad. 6 

Sprawy różne, wnioski komisji. 

Brak wniosków komisji.  

Radna Kazimiera Bednarska oznajmiła, że uroczystość  „Sandomierskich Senioraliów 2019” 

to  bardzo udane przedsięwzięcie. Dzięki niemu osoby starsze mogą poczuć się dowartościowane          

i czynnie uczestniczyć w życiu miasta.  

 

 

Ad. 7 
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Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

 

Pani Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Protokołowała:  

Marlena Lasek 

Wydział Organizacyjny w Urzędzie miejskim w Sandomierzu 


