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Protokół Nr 18/6/2012 

z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

w dniu 17 grudnia  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 uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz. 

4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2013 rok. 

5. Sprawy różne. Wnioski Komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz. 

Uzasadnienie do projektu uchwały oraz szczegółowy zakres Programu przedstawiła Pani Halina 

Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

W wystąpieniu omówiła główne cele programu oraz zakres usług świadczonych przez Gminę 

Sandomierz na rzecz rodzin przeżywających  trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych. 

Zwróciła uwagę, że rodziny zgłaszające problemy maja możliwość skorzystania z bezpłatnych 

porad specjalistów: psychologa, terapeuty uzależnień, radcy prawnego w Punkcie Interwencji 

Kryzysowej.  

Cele szczegółowe programu to: 

- Wsparcie rodzin borykających się z problemami finansowymi, 

- Wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

- Zapewnienie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych różnorodnych form pomocy, 

- Zapewnienie dostępności poradnictwa specjalistycznego. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 4 Pani Mariola Stępień przedstawiła członkom komisji plan pracy na 2013 rok. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Plan pracy został przyjęty jednogłośnie( 5 głosów  „za”) 

Ad. 5 Pani Mariola Stępień  udostępniła radnym dokumenty związane ze skargą złożoną przez 

Pana J. K.*) na działalność dyrektora OPS w Sandomierzu. Odczytała pismo Wojewody znak: PS-

I.1410.6.2012. Komisja wysłuchała wyjaśnień złożonych przez Panią Halinę Komenda.   

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że skargi na działalność dyrektorów jednostek gminnych 

rozpatruje zgodnie z właściwością Komisja Rewizyjna i do niej skierowane są powyższe 

dokumenty. Komisja zapozna się z rozstrzygnięciem Komisji Rewizyjnej. 

Ad. 6 Pani Mariola Stępień stwierdziła, wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie. 

 

             Mariola Stępień 
           Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej,  

      Ochrony Rodziny i Zdrowia  
 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 
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*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 
ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 

 


