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Protokół Nr 7/6/2011 
z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej 

Ochrony Rodziny i Zdrowia 
w dniu 16 maja 2011 roku 

 
 
 Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki 
Społecznej, Ochrony rodziny i Zdrowia. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1 
 Pani Mariola Stępień stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad  
i otworzyła posiedzenie. 
Ad. 2 
 Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień  

i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok. 
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2010 roku programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi (…) 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
lata 2011-2015 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach poprzez likwidację Poradni 
Logopedycznej i Foniatrycznej. 

7. Wizytacja świetlicy socjoterapeutycznej „Bajka” 
8. Sprawy róŜne. Wnioski Komisji. 
9. Zamknięcie obrad. 

 
Wobec braku uwag Pani Mariola Stępień poprosiła o przyjęcie porządku obrad. 
Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 
 
Ad. 3 
 Pani Mariola Stępień poprosiła członków Komisji o przedstawienie uwag do 
sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień  
i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok. 
Wobec braku spostrzeŜeń przystąpiono do głosowania. 
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie.  

Pani Mariola Stępień stwierdziła przyjęcie przedmiotowego sprawozdania. 
 

Ad. 4 
 Przewodnicząca obrad poprosiła o przedstawienie uwag do sprawozdania  
z realizacji w 2010 roku programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 
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Członkowie Komisji wyrazili pogląd, Ŝe kluby sportowe i stowarzyszenia powinny mieć 
zapewnioną ciągłość realizacji zadań poprzez wypłacanie części dotacji w odpowiednich 
terminach. 
W związku z brakiem dalszych uwag Pani Mariola Stępień poprosiła o głosowanie „za” 
przyjęciem omawianego dokumentu.  
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 
Pani Mariola Stępień stwierdziła przyjęcie przez Komisję  sprawozdania z realizacji w 2010 
roku programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 
Ad. 5 
 Pani Mariola Stępień przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2011-2015. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Halina Komenda – Dyrektor OPS w 
Sandomierzu. 
Wobec braku pytań Pani Mariola Stępień poprosiła o pozytywne zaopiniowanie 
przedmiotowego sprawozdania w głosowaniu. 
Glosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 
Pani Mariola Stępień stwierdziła, Ŝe Komisja pozytywnie zaopiniowała  projekt uchwały w 
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015. 
 
Ad. 6 
 Przewodnicząca obrad poprosiła obecną na posiedzeniu Panią Iwonę Głowacką – 
Dzieciuch – Naczelnika wydziału Spraw Obywatelskich o przedstawienie uzasadnienia do 
projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala 
Dziecięcego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej. W 
projekcie przedstawionym do uchwalenia Rada Miasta Sandomierza wyraŜa negatywną 
opinię w sprawie likwidacji tej placówki. 
 Pani Mariola Stępień zapytała członków Komisji , kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 
Pani Mariola Stępień stwierdziła, Ŝe Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w którym wyraŜa negatywną opinię do 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach poprzez likwidację 
Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej. 
 
Ad. 7  
 Komisja dokonała wizytacji pracy świetlicy socjoterapeutycznej „Bajka” przy ul. 
Portowej 24 w Sandomierzu. 
 Komisja stwierdza Ŝe, świetlica działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego 
przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu oraz rocznego planu pracy 
opartego na programach specjalnych. Do świetlicy kwalifikowane są dzieci z poszczególnych 
placówek oświatowych, Policji i in. na wniosek pedagogów szkolnych. Kadra świetlicy 
„Bajka” składa się z: kierownika placówki  2 wychowawców (etaty) oraz psychologa 
pracującego na umowę zlecenie. 
Komisja ustaliła, Ŝe zasadna jest podwyŜka wynagrodzeń pracowników świetlic: „Bajka”  
i „Przystań”. 
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Ad. 8 
WNIOSKI KOMISJI: 
 
Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia wnioskuje o: 

1. zabezpieczenie środków na zakup szczepionek przeciw grypie dla osób starszych  
i dzieci. 

2. zapewnienie ciągłości realizacji zadań  poszczególnym organizacjom pozarządowym 
działającym w mieście poprzez wprowadzenie odpowiednich terminów wypłat 
dotacji. 

3. zwiększenie wynagrodzeń pracowników świetlic socjoterapeutycznych „Bajka”  
i „Przystań”. 

 
Ad. 9 
 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 


