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Protokół Nr 14/2/2012 
z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

w dniu 20 marca 2012 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 projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012 r. 
5. Rozpatrzenie pisma NSZZ „Solidarność” przy Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Sandomierzu. 
6. Sprawy róŜne. Wnioski Komisji. 
7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie 
. 
Ad. 3 
 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu. 
Przewodnicząca obrad poprosiła Panią Halinę Komenda – Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu o udzielenie wyjaśnień. 
Komisja nie wniosła uwag do przedstawionego uzasadnienia. 
Pani Mariola Stępień poprosiła o wyraŜenie pozytywnej opinii do przedmiotowego projektu 
uchwały w głosowaniu. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad.4 
 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2012r. 
Uzasadnienie przedstawiła Pani Halina Komenda. 
Komisja nie wniosła uwag do w/w projektu uchwały. 
Pani Mariola Stępień porosiła o przegłosowanie pozytywnej opinii w tej sprawie. 
Głosowano: 4 „za” – opinia pozytywna. 
 
Ad. 5 
 Przewodnicząca obrad przedstawiła pismo NiezaleŜnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność” działającego przy Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Sandomierzu. Pismo zawiera informację o zamiarze likwidacji Oddziału 
Laboratoryjnego oraz w dalszej perspektywie całej Jednostki. Związek Zawodowy 



 2 

„Solidarność” PSSE zwraca się z apelem do Komisji i Rady Miasta Sandomierza o poparcie 
działań zmierzających do zachowania  obecnego kształtu Jednostki. 
Pani Mariola Stępień wskazała, Ŝe  likwidacja Laboratorium prowadzi do powaŜnego 
zagroŜenia zdrowia i Ŝycia mieszkańców miasta i całego powiatu. NajbliŜsze laboratorium 
wykonujące nadzór nad zdrowiem publicznym funkcjonowałoby w Kielcach. WaŜnym 
argumentem przemawiającym za dalszym utrzymaniem PSSE w Sandomierzu jest: 
- specyficzne połoŜenie na terenie zalewowym i związane z tym  zagroŜenie 
epidemiologiczne, 
- ilość turystów odwiedzających miasto w sezonie (ok. 300 tys. osób w roku 2011). 
- wysokie kwalifikacje personelu oraz dobrze wyposaŜone laboratorium. 
Pani Mariola Stępień zapytała czy członkowie Komisji popierają apel przedstawiony przez 
NSZZ „Solidarność” pracowników PSSE w Sandomierzu.  
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
Po dyskusji członkowie Komisji uznali za stosowne przedstawienie na najbliŜszej sesji Rady 
Miasta Sandomierza treści apelu Związku i jego poparcie. 
 
Ad. 6,7 
 Pani Mariola Stępień stwierdziła, wyczerpanie porządku obrad i zamknęła 
posiedzenie.       
         
 
 
       Mariola Stępień 
 
       Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej,  
      Ochrony Rodziny i Zdrowia 
 
 
 
Protokołowała: Renata Tkacz 
 


