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Protokół Nr 28/9/2017 

     Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

 z dnia 25 września 2017 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki 

Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Ad. 1 

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji. 

Ad. 2 

Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad i poprosiła o jego przyjęcie. 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy 

Sandomierz – Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadania 

jej statutu. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu oraz nadania statutu. 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

w Sandomierzu. 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej  

w Sandomierzu oraz nadania mu statutu. 

8. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

9. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy 

Sandomierz – Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Przystanek Błonie” oraz nadania jej 

statutu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Agnieszka Krasoń – Kierownik Świetlicy 

Środowiskowej. 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązek wspierania 

rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego, a jedną z podstawowych form wsparcia 

rodzin jest objęcie dzieci opieką w placówce wsparcia dziennego. 

Obserwuje się duże zapotrzebowanie w zakresie wsparcia psychologicznego dla osób  

w różnym wieku, szczególnie młodzieży ponadgimnazjalnej. 

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza – poinformowała, że już w 2015 roku podjęto 

pierwsze działania utworzenia takiej placówki poprzez adaptację świetlic 
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socjoterapeutycznych. Po dokonaniu analizy tej koncepcji okazało się, że koszt prac 

adaptacyjnych jest zbyt wysoki, „ponadto musi to być placówka wyodrębniona”. 

Budynek przy ul. Błonie jest idealną lokalizacją tym bardziej, że ten rejon jest oddalony od 

placówek kulturalno- oświatowych. Burmistrz wystąpił już do Urzędu Wojewódzkiego  

i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o wsparcie tej inicjatywy. Funkcję kierownika 

obejmie Pani Agnieszka Krasoń. Miasto chce wywiązać się z nałożonego obowiązku 

zapewnienia opieki, nie obciążając nadmiernie budżetu, dlatego sięgnie po wszelkie 

dostępne wsparcie ze środków zewnętrznych.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Dorota Tarnawska – Kierownik Sekcji 

Świadczeń OPS w Sandomierzu. 

Projekt uchwały ustala zasady odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, co 

pozwoli ustalić wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych osób 

zobowiązanych do jej wnoszenia. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu oraz nadania statutu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Dorota Tarnawska. 

Środowiskowy Dom Samopomocy działa w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie 

z nowymi przepisami zachodzi potrzeba wyodrębnienia tej jednostki ze struktur OPS. 

Radni nie wnieśli uwag.   

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

 w Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Dorota Tarnawska. 

W związku z wyodrębnieniem Środowiskowego Domu Samopomocy ze struktur OPS 

zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w Statucie jednostki. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 7 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej  

w Sandomierzu oraz nadania mu statutu. 

Pani Mariola Stępień przypomniała, że w dniu 22 września br. na wspólnym posiedzeniu  

z  Komisją Budżetu i Finansów Radni mieli możliwość zapoznania się ze szczegółami, jak 
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działają tego typu placówki. Poprosiła Panią Katarzynę Zioło o przedstawienie założeń, co do 

finansowania ZAZ w Sandomierzu.  

Pani Katarzyna Zioło powiedziała między innymi, że kwota potrzebna na rozpoczęcie 

działalności tj: adaptacja budynku przy ul. 11-go Listopada, zakup sprzętu – będzie wynosić 

około 1 200 000, 00 zł. „Będziemy o nią wnioskować do PFRON, żadna kwota zabezpieczenia 

nie będzie wpisana w budżecie miasta na 2018 rok. Będzie to zakład budżetowy. ZAZ nie 

może rozpocząć działalności dopóki nie zostanie mu nadany statut przez Wojewodę, dopóki 

nie jest podpisana umowa o dofinansowaniu. (…). Jeżeli nie będzie pieniędzy z zewnątrz  

to nie będzie on funkcjonował” 

Podkreśliła, że bez podjęcia tej uchwały nie można zacząć żadnych działań na 

dofinansowanie tej koncepcji. 

Przewodnicząca obrad poprosiła o zaopiniowanie projektu uchwały. Zapytała, kto jest za 

wyrażeniem opinii pozytywnej? 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna (radny A. Bolewski był nieobecny 

podczas głosowania). 

Ad. 8, 9. 

Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie 

komisji. 

 

Mariola Stępień 

Przewodnicząca Komisji 

 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 

 

 

 


