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Protokół Nr 3/2/2011 
z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

z dnia 10 lutego 2011 r. 
 

 Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki 
Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1 
 Pani Mariola Stępień powitała obecnych i na podstawie listy obecności stwierdziła, Ŝe 
obrady Komisji są prawomocne. 
 
Ad. 2 
Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja o działalności Fundacji Zdrowia. 
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności OPS w Sandomierzu. 
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji: 
• OPS w Sandomierzu znak: OPS.0717/58/2011 odpowiedź na pismo UW dot. skargi na 

działalność OPS. 
• Wydział Nadzoru Komunalnego UM znak: NK.71404/52/2010/2011 – informacja w 

sprawie przydziału mieszkania dla p. A. Kucharskiej. 
• PCK w Sandomierzu znak: L.dz. 14/11 dot. Wsparcia inicjatywy utworzenia  

i utrzymania magazynu interwencyjnego. 
6. Wnioski Komisji. 
7. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 
 Pani Mariola Stępień poprosiła obecnego na posiedzeniu Pana Witolda Jurkowlańca -   
przedstawiciela Zarządu Sandomierskiej Fundacji Zdrowia o przedstawienie informacji 
o sytuacji finansowej   
 Mówca poinformował, Ŝe Fundacja ponosiła od lat bardzo wysokie koszty wynajmu 
pomieszczeń od szpitala. W związku ze wzmoŜoną konkurencją i powstaniem wielu nowych 
aptek w Sandomierzu, dochody Fundacji zmalały o 1 mln zł. Ponadto działalność polegająca 
na  transporcie chorych oraz usługi pogrzebowe musiała zostać zlikwidowana. 
 Od 1996 roku Fundacja zaopatrzyła szpital w sprzęt medyczny na kwotę 2.238.250 zł, 
wydała teŜ leki dla potrzebujących za pośrednictwem Caritas i innych instytucji na kwotę 
179.000 zł. Podczas przeprowadzonych spotkań z dyrekcją szpitala okazało się, Ŝe szpital  nie 
jest zainteresowany dalszą współpracą z Fundacją. 
 W związku z wysokim zadłuŜeniem wobec firm farmaceutycznych naleŜało podjąć 
szybkie działania w celu ratowania finansów Fundacji. Podjęto decyzję o zwolnieniu 
pracowników oraz wypłaceniu im wynagrodzenia. W efekcie tych działań Fundacji brakuje 
do rozliczenia się ok. 30.000 zł. 
 W dyskusji głos zabrali Pani Helena Podkula – Wierzbińska, Pan Marek Bronkowski, 
Pan Andrzej Bolewski. (Szczegółowe dane na ten temat zawiera załącznik Nr 1 do protokołu). 
Przewodnicząca Komisji poprosiła o przedstawienie wniosków w związku z przedstawionymi 
informacjami. 
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 Członkowie Komisji przeanalizowali moŜliwość dalszego funkcjonowania Fundacji 
oraz moŜliwość wyjścia z kryzysu i postawili wniosek by Sandomierska Fundacja Zdrowia 
zakończyła swoją działalność. 
 
Ad. 4 
Pani Mariola Stępień – przewodnicząca obrad przedstawiła obecnym sprawozdanie  
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego dokumentu. 
Komisja jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie. 
 
Ad. 5 
Pani Mariola Stępień odczytała treść pisma OPS w Sandomierzu znak: OPS.0717/58/2011 
odpowiedź na pismo UW dot. skargi na działalność OPS. 
Komisja przyjęła do wiadomości przedstawione wyjaśnienia. 
Pani Mariola Stępień przedstawiła pismo wydziału Nadzoru Komunalnego UM znak: 
NK.71404/52/2010/2011 – informacja w sprawie przydziału mieszkania dla Pani   
A. Kucharskiej. 
Komisja przyjęła do wiadomości przedmiotowe pismo. 
Przewodnicząca obrad przedstawiła PCK w Sandomierzu znak: L.dz. 14/11 dot. wsparcia 
inicjatywy utworzenia i utrzymania magazynu interwencyjnego. 
Komisja zapoznała się z treścią przedmiotowego pisma. 
 
Ad. 6 
 Pani Mariola Stępień poprosiła o przegłosowanie wniosku w sprawie zakończenia 
działalności Sandomierskiej Fundacji Zdrowia. 
Głosowano: 3 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciwnych”. 
 

Pani Mariola Stępień stwierdziła podstawie wyniku głosowania, Ŝe Komisja Opieki 
Społecznej Ochrony Rodziny i Zdrowia wnioskuje o rozwiązanie Sandomierskiej 
Fundacji Zdrowia. 
 
Ad. 7 
 Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku 
obrad i zamknęła posiedzenie. 
 
 

      Mariola Stępień 
    Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej,  

     Ochrony Rodziny i Zdrowia 
 

 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


