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Protokół Nr 5/4/2011 
z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

z dnia 28 marca 2011r. 
 
 Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki 
Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
Obecni, zgodnie z załączoną listą obecności. 
Nieobecni: Mirosław Czaja, Michał Saracen. 
 
Ad. 1  
 Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji – stwierdziła na podstawie listy 
obecności prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie. 
 
Ad. 2 
 Przewodnicząca Komisji przedstawiła obecnym projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Rozpatrzenie skargi Państwa Zofii i Jerzego Lachowskich dotyczącej złego 

funkcjonowania OPS w Sandomierzu – pismo SKO znak: SKO PS-80/247/119/2011  
z dnia 16 lutego 2011r. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie (OPS). 
5. Wnioski Komisji. 
6. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 
 Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji przytoczyła obecnym treść skargi na 
działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu złoŜonej przez Państwo Zofię  
i Jerzego Lachowskich oraz pismo SKO w Kielcach znak: SKO PS-80/247/119/2011 z dnia 
16 lutego 2011 r. kierujące przedmiotową skargę do rozpatrzenia przez Radę Miasta 
Sandomierza. 
 Przewodnicząca obrad poprosiła obecną na posiedzeniu Panią Halinę Komenda 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu o przedstawienie informacji  
w przedmiotowej sprawie. 
Pani Halina Komenda ustosunkowując się do zawartych w skardze zarzutów wyjaśniła: 
 - Państwo Lachowscy posiadają stałe źródło utrzymania, 
 - z obserwacji pracowników socjalnych Pan Lachowski naduŜywa alkoholu, posiada 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
 - sytuacja mieszkaniowa rodziny jest dobra, 
Pani Halina Komenda stwierdziła między innymi: 
Pani Zofia Lachowska w skardze podnosi zarzut, Ŝe „nadal nie otrzymałam wyrównania za 
leki. Ośrodek Pomocy Społecznej wielokrotnie wydawał pozytywne decyzje przyznając Pani 
Lachowskiej zasiłek celowy specjalny bezzwrotny z przeznaczeniem na: leczenie, Ŝywność  
a takŜe zaspokojenie innych potrzeb. Przyznanie innej formy pomocy niŜ zasiłek celowy jest 
niemoŜliwe ze względu na kryteria zawarte w § 41 ustawy o pomocy społecznej. Mimo to 
OPS przyznawał Państwu Lachowskim pomoc biorąc pod uwagę ich wiek i zły stan zdrowia. 
Zarzut dotyczący: „nie otrzymałam paczek świątecznych” jest nieuzasadniony poniewaŜ 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010 i 2011 roku nie organizował dla podopiecznych pomocy 
rzeczowej. 
Podsumowując swoje wystąpienie Pani  Halina Komenda – Dyrektor OPS w Sandomierzu 
stwierdziła między innymi, Ŝe: 
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„Wniesione w skardze zarzuty co do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sandomierzu są nieuzasadnione. Jest nam niezmiernie przykro, Ŝe Państwo Zofia i Jerzy 
Lachowscy pomimo, iŜ pozostają w stałym zainteresowaniu Ośrodka, otrzymują z naszej 
strony pomoc i wsparcie, w tak niekorzystny sposób postrzegają instytucję pomocy 
społecznej. (szczegółowe wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie zawiera załącznik nr 1 do 
niniejszego protokołu – pismo Ośrodka Pomocy Społecznej znak: OPS.PS-0813-
1/1264/2011). 
 Przewodnicząca Komisji poprosiła obecnych o wypowiedzenie się w powyŜszej 
sprawie. 

Członkowie Komisji uznali wyjaśnienia Pani Haliny Komenda – Dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sandomierzu za wystarczające.  
 Pani Mariola Stępień poddała pod głosowanie następujący wniosek Komisji: 
„Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia uznaje skargę Państwa Zofii  
i Jerzego Lachowskich na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 
nieuzasadnioną” 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 4  
 Pani Mariola Stępień przedstawiła obecnym projekt uchwały w sprawie zmian  
w budŜecie miasta na 2011 rok. i poprosiła o udzielenie informacji na temat wprowadzanych 
zmian. 
 Pani Halina Komenda – Dyrektor OPS w Sandomierzu poinformowała, Ŝe Ośrodek 
złoŜył do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach wniosek na realizację 
projektu systemowego w ramach działania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodek pomocy społecznej” pn. „Będę pracownikiem”. Wniosek ten został 
zaakceptowany. W związku z tym naleŜało dokonać zmian w budŜecie na 2011 rok. 
Komisja nie wniosła uwag do omawianego projektu uchwały. 
 Pani Mariola Stępień poprosiła o pozytywne zaopiniowanie omawianego projektu 
uchwały. 
Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
 
 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na 2011 rok 
przedstawiony przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierza 
 
Ad 5,6 
 Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku 
obrad i zamknęła posiedzenie. 
 
 
 

      Mariola Stępień 
    Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony  

      Rodziny i Zdrowia 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Renata Tkacz 


