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Protokół Nr 20/2/2013 

z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

w dniu 21 lutego  2013 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 zmiany uchwały Nr XVII/170/2012 Rady 

Miasta Sandomierza  z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej  w Sandomierzu. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania,  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 

rok 2012. 

6. Sprawy różne, wnioski Komisji. 

7. Zamknięcie obrad.     

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta 

Sandomierza  z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej  w Sandomierzu. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt bez uwag w głosowaniu: 4 „za” – 

jednogłośnie. 

Ad. 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania,  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Uzasadnienie przedstawiła Pani Halina Komenda. Mówczyni podkreśliła, że zmiana w 

przedmiotowym projekcie uchwały dotyczy nowego sposobu przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze. Ustalanie wysokości kosztu 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych 
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odbywało się do tej pory na podstawie kalkulacji poniesionych wydatków na realizację 

zadania. W omawianym projekcie uchwały kwotą wyjściową do obliczenia tego kosztu będzie 

opublikowana w Monitorze Polskim wysokość najniższej emerytury. 

Komisja nie wniosła uwag do przedmiotowego projektu uchwały. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie – opinia pozytywna. 

Ad. 5 

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sandomierzu za 2012 rok i nie wnieśli uwag. Dodatkowych informacji udzieliła Pani Halina 

Komenda. Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w dokument. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

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 

 

 


