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                                              Protokół nr 27/3/2009 
             z posiedzenia Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
                                      w dniu 20 kwietnia 2009 roku 
 
 
 
 
Godzina rozpoczęcia – 13,00 
Godzina zakończenia -14,00 
 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Michał Saracen – Przewodniczący Komisji 
Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 
Obecni – jak w załączonej liście obecności (Załącznik Nr 1 do Protokołu). 
 
 
Ad. 1  
            Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia  
Pan Michał Saracen na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad  
i otworzył posiedzenie. 
 
 
Ad. 2 

Pan Michał Saracen - Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 
Rodziny i Zdrowia przedstawił projekt porządku obrad Komisji:  
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego  
      uprawniającego do pomocy w formie doŜywiania w ramach programu „Pomoc   
      państwa w zakresie doŜywiania”.     
4. Rozpatrzenie pism bieŜących. 
5. Wnioski Komisji, sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 

PowyŜszy porządek obrad został przyjęty: 4 głosy „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”, 0  głosów „przeciwnych”.  
 
 
Ad. 3 

 
Projekt uchwały w sprawie podwyŜszenia kryterium dochodowego 

uprawniaj ącego do pomocy w formie doŜywiania w ramach programu  
„Pomoc  państwa w zakresie doŜywiania” przedstawiła Pani Halina Komenda – 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Komisja po dyskusji i wnikliwej analizie poddany pod głosowanie 
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie: 4 głosy „za”, 0 głosów 
„wstrzymujących się”,  0 głosów „przeciwnych”.  
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Ad. 4 
Komisja zapoznała się z treścią pism, w których: 

 
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Sandomierzu zwraca  

się z prośbą o: 
    - remont chodnika i podwórka przy ul. Opatowskiej 5, gdzie znajduje się wejście    
      do Poradni Ogólnej i Poradni Dziecięcej. DuŜe dziury w chodniku są    
      szczególnie niebezpieczne dla pacjentów starszych i niepełnosprawnych, mogą    
      doprowadzić do potknięcia, upadku i urazu. 
    - remont schodów prowadzących do wejścia Poradni Ogólnej i Dziecięcej, 
    -zagospodarowanie i uporządkowanie trawnika przed kamienicą przy  
      ul. Opatowskiej 5, 
    - zapewnienia miejsc parkingowych dla pacjentów starszych i niepełnosprawnych    
       na podwórku kamienicy przy ul. Opatowskiej 5. 
 
Pan Marek Bronkowski – Zastępca Burmistrza Sandomierza poinformował 
Komisję, Ŝe w/w zadania o które prosi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Zdrowie” zostaną wykonane w zakresie niezbędnym, dodatkowo zostanie 
wykonane oświetlenie. 
 

 
• Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach informuje, Ŝe w dniu 

2.03.2009 r. wpłynęło do SKO pismo osoby, która zastrzegła sobie pełną 
anonimowość. Przedmiotowe pismo nosi znamiona skargi na  działalność 
dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w zakresie zarówno 
polityki kadrowej, jak i pracy Ośrodka. Jednocześnie prosi o poczynienie 
kroków w celu ustalenia, czy zarzuty podniesione w piśmie są słuszne. 

 
• Pani Iwona Głowacka – Dzieciuch p.o. Naczelnika Wydziału Spraw 

Obywatelskich w załączeniu przekazuję pismo Pani Haliny Komendy - 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, w którym  
Pani Dyrektor udziela wyjaśnień na zarzuty dotyczące pracy Ośrodka, 
przedstawione w piśmie z Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Kielcach z dnia 23.02.2009 r. 

 
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu udziela wyjaśnień dot. pisma  

Pani Wiesławy B.∗ zamieszkałej w Sandomierzu dotyczącego wypłaty 
świadczeń z OPS dla córki Roksany oraz przesłania faktur z 2008 r. 
ponoszonych kosztów leczenia. 

 
• Sandomierskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym 

prosi o udzielenie pomocy Państwu Ryszardzie i Tomaszowi K.∗  
w przydzieleniu lokalu na pracownię twórczą. 

 
• Pan Janusz Chabel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji udziela 

odpowiedzi na interpelację Pani Agnieszki Frańczak - Szczepanek z dnia 
11.03.2009 r. 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗ 
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• Pani Wiesława B.∗ zam. w Sandomierzu dot. „załatwienia kwestii finansowych 
rodziny niepełnej” (przyznanie i podłączenie kuchenki gazowej). 

 
• Pani Wiesława B.∗ zam. w Sandomierzu prosi: 

-  „o zwrot kosztów podróŜy do placówki na konsultację w Końskich w sprawie 
operacji Ŝylaków, 
- ponownie o wymianę kuchenki gazowej”. 
 
Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Pani Dorota 
Tarnawska pracownik OPS-u poinformowały członków Komisji, Ŝe: 
- Pani Wiesława B.∗ systematycznie korzysta z pomocy Ośrodka Pomocy  
    Społecznej w Sandomierzu, 
- w związku z pismem Pani Wiesławy B.∗ sprawie „wymiany kuchenki  
   gazowej z uwagi na jej niesprawność co grozi wybuchem” pracownik socjalny OPS -u  
   w Sandomierzu wraz z pracownikami PGKiM był na wywiadzie środowiskowym  
   u Pani W. B.∗ i stwierdzono, Ŝe kuchenka jest stara, zniszczona, wskazana    
   byłaby jej wymiana ale  nie ma zagroŜenia o którym pisze Pani B.∗ 
 
 
Ad. 5 
Wnioski Komisji  
Komisja wnioskuje o pilne załatwienie sprawy dot. przydzielenia lokalu na pracownię 
twórczą Panu Tomaszowi K.∗ 
 
 
Ad. 6 
 Pan Michał Saracen – Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie 
porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny  
i Zdrowia. 
                                                                                 
                                                                           Michał Saracen 
                                                                   Przewodniczący Komisji  
                                                    Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny Zdrowia 
 
 
Protokołowała: 
Joanna Pawelczyk 
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym 
  
 
 

                                                 
∗ Jawność treści wyłączona – ustawa o ochronie danych osobowych. 
∗  
∗  
∗  
∗  
∗  
∗  


