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Protokół Nr 21/3/2013 

z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

w dniu 20 maja  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. Przyjęcie informacji – ocena zasobów Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2012 dla 

Gminy Sandomierz. 

4. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji w 2012 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 pożytku  publicznego i o 

wolontariacie. 

5. Spawy różne, wnioski komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Przyjęcie informacji – ocena zasobów Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2012 dla Gminy 

Sandomierz. 

Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu przedstawiła 

najważniejsze informacje wynikające z analizy danych o zasobach pomocy społecznej za 2012 

rok. 

1. Poszerza się krąg osób zagrożonych ubóstwem, szczególnie narażone są osoby 

niepełnosprawne, przewlekle chore, uzależnione oraz rodziny niepełne i 

wielodzietne. W szczególnie trudnej sytuacji są osoby starsze, schorowane, nie 

posiadające uprawnień do świadczeń z ZUS. Zasadne jest objęcie tych grup osób 

wyższymi świadczeniami w formie zasiłków celowych oraz zasiłków celowych 

specjalnych co wymaga zwiększenia nakładów gminy na powyższe świadczenia. 

2. W związku ze wzrostem liczby osób bezdomnych zachodzi konieczność zwiększenia 

środków na zapewnienie im schronienia. 

3. Wzrasta liczba osób starszych wymagających stałej opieki czyli kierowania do Domu 

Pomocy Społecznej. Zasadne jest zabezpieczenie większych środków na ten cel. 

4. Wzrasta kwota świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej czyli zasiłków stałych i 

zasiłków okresowych. Niezbędne jest zabezpieczenie środków na realizację tych 

świadczeń. 

Po zapoznaniu się z danymi zawartymi w dokumencie radni nie wnieśli uwag. W związku z 

powyższym Pani Mariola Stępień zapytała kto jest za przyjęciem tego dokumentu. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 
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Ad. 4 

Przyjęcie Sprawozdania z realizacji w 2012 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 pożytku  publicznego  i o wolontariacie. 

Komisja nie wniosła uwag. 

Przewodnicząca obrad poprosiła o wyrażenie pozytywnej opinii w głosowaniu. 

Głosowano: 4 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 5 

Radny Michał Saracen przedstawił informację o trudnej sytuacji bytowej Pana M.G.*) 

starającego się o przydział mieszkania komunalnego. Poprosił Komisję o poparcie Jego 

starań o przydział mieszkania. Komisja jednogłośnie ( 4 głosy „za”) poparła w/w wniosek. 

Pani Mariola Stępień poinformowała, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 

10.06.2013 r. o godz. 10.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu. 

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 

 

 
*) 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.) 
 


