
 1 

                                              Protokół nr 31/7/2009 
             z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
                                        w dniu 22 września 2009 roku 
 
 
Godzina rozpoczęcia – 13,00 
Godzina zakończenia -14,00 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Władysław Teter – Zastępca 
Przewodniczącego Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
Obecni – jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do Protokołu). 
 
 
Ad. 1  
            Zastępca Przewodniczącego Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  
i Zdrowia Pan Władysław Teter  na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność 
obrad i otworzył posiedzenie. 
 
Ad. 2 

Pan Władysław Teter – Zastępca Przewodniczącego Komisji Opieki Społecznej, 
Ochrony Rodziny i Zdrowia przedstawił projekt porządku obrad Komisji:  
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
a) wprowadzenia „Gminnego programu wychodzenia z bezdomności” (pkt 9  
      w materiałach na  XXXIX sesję), 
b) zmian w budŜecie na 2009 rok ( pkt 11 w materiałach na  XXXIX sesję), 
c) desygnowania przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji   
     Sandomierskiej (pkt 8 w materiałach na  XXXIX sesję). 
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta Sandomierza za I półrocze   
     2009 roku. 
5. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
6. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie obrad. 
 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 3 głosy „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”. Jedna osoba nie brała udziału  
w głosowaniu. 
 
Ad. 3 
 
a) 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia „Gminnego programu 
wychodzenia z bezdomności” przedstawiła Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

 
Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 

przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie:  4 głosy „za”, 
0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciwnych”.  
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b) 
Pan Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zmian w budŜecie na 2009 rok wraz z uzasadnieniem. 
 
Z uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały wynika, Ŝe: 
Zwiększa się wydatki budŜetowe: 

• Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85195 - Pozostała działalność § 6220 -  
Dotacje celowe z budŜetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 
finansów publicznych o kwotę 50.000,00 zł. 
Kwota 50.000,00 zł zostanie przekazana Samodzielnemu Publicznemu 
Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu jako dotacja na 
sfinansowanie zakupu urządzenia do kruszenia kamieni w moczowodzie  
i pęcherzu moczowym tzn. cystoureterorenskop wraz z urządzeniem kruszącym 
oraz dwóch optyk do elektroresektora i jednego elektroredektora. 

• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa Rozdział 
75411 – Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej § 6220 -  Dotacje 
celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego - o kwotę 30.000,00 zł. 
Kwota 30.000,00 zł. zostanie przekazana Komendzie Powiatowej StraŜy 
PoŜarnej w Sandomierzu jako dotacja na dofinansowanie zakupu skokochronu. 

• Dział 754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpoŜarowa  
Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji § 6170 – Wpłaty jednostek na 
fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. 
Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dn. 6 
kwietnia 1990 o Policji - o kwotę 25.000 zł. 

      Kwota25.000 zł zostanie przekazana Komendzie Powiatowej Policji  
      w  Sandomierzu jako dotacja na dofinansowanie zakupu wideorejestratora. 
• Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 – pozostała działalność  

§ 2830 – Dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do  sektora 
finansów publicznych - o kwotę 20.000,00 zł. 
Kwota 20.000 zł zostanie przekazana Polskiemu Związkowi Działkowców 
Zarząd POD „Kościuszki” w Sandomierzu jako dotacja na dofinansowanie 
budowy przybudówki i wiatrołapu. 

• Dział 900 – Gospodarka Komunalna Rozdział 90095 – pozostała działalność  
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - o kwotę 37.500,00 zł. 
Zwiększenie wydatków budŜetowych spowodowane jest współfinansowaniem 
budowy Pomnika pamięci Polaków Pomordowanych na Wołyniu na Cmentarzu 
Wojskowym w Sandomierzu (17.500,00 zł) oraz  konserwacji bramy bocznej  
od strony Cmentarza Wojskowego (20.000,00). 

 
Zmniejsza się wydatki budŜetowe: 

• Dział 758 - RóŜne rozliczenia - Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe  
§ 4810 – rezerwy - o kwotę 162.500,00 zł. 
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Pan Władysław Teter – Zastępca Przewodniczącego Komisji Opieki Społecznej, 
Ochrony Rodziny i Zdrowia poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.  

Wynik głosowania: 3 głosy „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 1 głos 
„wstrzymujący się”.  

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia projekt uchwały  
w sprawie zmian w budŜecie na 2009 rok zaopiniowała pozytywnie oraz zgłosiła 
wniosek o wyasygnowanie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sandomierzu kwoty 250 000,00 zł, która była zawarta w zapisie około 
budŜetowym (pismo znak Sk. 3014/2/2009 z dnia 18.02.2009 r.).  
 
 
c) 

  Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie desygnowania 
przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Nadzorczej Fundacji Sandomierskiej  
wraz z uzasadnieniem. 

Pan Władysław Teter – Zastępca Przewodniczącego Komisji Opieki Społecznej, 
Ochrony Rodziny i Zdrowia odczytał pismo Prezesa Zarządu Fundacji Sandomierskiej  
z dnia 7 sierpnia 2009, w którym Pan Prezes poinformował Przewodniczącego Rady 
Miasta Sandomierza, Ŝe z dniem 30 września 2009 roku upływa kadencja Rady 
Nadzorczej Fundacji. Zgodnie ze Statutem Fundacji Gmina Sandomierz desygnuje 
swojego przedstawiciela na następną dwuletnią kadencję. 
 
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia postanowiła: 
- nie opiniować przedmiotowego projektu uchwały, 
- nie zgłaszać kandydatur na przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady Fundacji  
   Sandomierskiej. 
Komisja uwaŜa, Ŝe to Rada Miasta Sandomierza na najbliŜej sesji w dniu 30 września 
2009 roku zgłosi kandydatów i desygnuje przedstawiciela Gminy Sandomierz do Rady 
Fundacji Sandomierskiej na okres kolejnej kadencji. 
 
Ad. 4 

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia zapoznała  
się ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Miasta Sandomierza za I półrocze 2009 
roku (dział 851 – ochrona zdrowia oraz dział 852 – opieka społeczna). 

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowego sprawozdania udzielił Pan 
Cezary Gradziński – Skarbnik Miasta Sandomierza. 

Po dyskusji Członkowie Komisji stwierdzili, iŜ nie mają uwag do wykonania 
budŜetu za I półrocze 2009 roku. 
 
Ad. 5,6 
Wnioski Komisji 
Komisja wnioskuje o wyasygnowanie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu kwoty 250 000,00 zł , która była zawarta 
w zapisie około budŜetowym (pismo znak Sk. 3014/2/2009 z dnia 18.02.2009 r.). 
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Ad. 7 
  

Pan Władysław Teter – Zastępca Przewodniczącego Komisji stwierdził 
wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, 
Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
 
                                                                     
 
 
 
                                                                                 
                                                                                   Władysław Teter 
                                                                   Zastępca Przewodniczącego Komisji  
                                                            Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny Zdrowia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
  
 


