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Protokół Nr 22/4/2013 

z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

w dniu 10 czerwca 2013 roku 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu 

 
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. Wyjazd Komisji do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w 
ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

5. Rozpatrzenie skargi Pani W. B.*) – pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
znak: PS.V.1411.3.2013 z dnia 7 maja 2013 r. (data wpływu do RM) 

6. Zapoznanie się z treścią skargi Pani W. B.*) – pismo Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego znak: SKO.PS80/6276/2989/2012  z dnia 7 czerwca 2013 r. (data 
wpływu do RM) 

7. Sprawy różne, wnioski komisji. 
8. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 

Komisja zapoznała się z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu: 
Informacje przedstawili kierownicy poszczególnych działów:  
Sekcja Świadczeń Rodzinnych, 
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych, 
Punkt Interwencji Kryzysowej, 
Zespół do spraw Asysty Rodzinnej, 
Środowiskowy Dom Samopomocy, 
Podsumowania dokonała Pani Halina Komenda – Dyrektor Jednostki.  
(dane z wystąpień w  załącznikach 1-5 do protokołu). 
 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz 
określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach 
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
Po wysłuchaniu informacji do projektu uchwały, przedstawionej przez Panią Halinę Komenda 
– Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, komisja nie wniosła uwag. Wobec 
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powyższego Przewodnicząca Komisji poprosiła o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego 
projektu uchwały. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 
 
Ad. 5,6 

Pani Mariola Stępień poinformowała, że Komisja Rewizyjna dokonała analizy danych  
w związku ze skargą Pani W. B.*) na działalność OPS i opracowała treść uzasadnienia do 
projektu uchwały uznając skargę za nieuzasadnioną. Poprosiła Panią Halinę Komenda  
o przedstawienie informacji w tej sprawie.  
Komisja wysłuchała obszernych wyjaśnień z których wynika, że podopieczna Ośrodka jest 
objęta opieką i  korzystała ze świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Ze względu na dochód rodziny przekraczający wysokość kryterium dochodowego 
uprawniającego do świadczeń pieniężnych, od sierpnia 2011 roku Pani B.*) nie korzysta  
z pomocy finansowej. Z przeprowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Sandomierzu wywiadu środowiskowego wynika, że mieszka wspólnie z pełnoletnią 
pracującą córką R.*).  
Pani Mariola Stępień poinformowała, że Pani W. B.*) złożyła skargę w tej sprawie również  
do SKO w Kielcach co nie zmienia stanu faktycznego. 
Komisja wypowie się w powyższej sprawie na najbliższej sesji Rady Miasta.  
 
Ad. 7 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 
2013roku w sprawie rozważenia możliwości zmian w godzinach pracy pracowników 
socjalnych przez wprowadzenie dyżuru w godzinach 12 – 20. 
Komisja stoi na stanowisku, że w ślad za proponowaną zmianą powinny iść odpowiednie 
środki na wynagrodzenia pracowników. 
Komisja zapoznała się z pismem OPS znak: SR.070.10.2013 w sprawie zmian w ustawie  
o świadczeniach rodzinnych. 
 

Ad.  8 

Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie.
       

        
        Mariola Stępień 

           Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej,  

                       Ochrony Rodziny i Zdrowia  

 
 
 
Protokołowała: Renata Tkacz 
 
 

*) 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.).  

 

 


