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Protokół Nr 17/7/2020 

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia  

w dniu 23 listopada 2020 rok 
 

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska – Przewodnicząca Komisji  

Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.  

Członkowie komisji obecni zdalnie: Pani Kazimiera Bednarska, Pani Mariola Stępień, Pan Andrzej 

Majewski. 

Radni obecni zdalnie: Pan Andrzej Bolewski.  

Zaproszeni: 

Pan Marcin Marzec – Burmistrz Sandomierza, 

Pani Barbara Grębowiec - Skarbnik Sandomierza, 

Pani Dorota Tarnawska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu (czyt.: OPS), 

Pani Agata Król - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego                     

w Sandomierzu (czyt.: SSZ). 

Ad. 1 

Pani Kazimiera Bednarska stwierdziła quorum i otworzyła zdalne posiedzenie komisji. 

Ad. 2 
Przewodnicząca komisji przedstawiła projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. 

w działach: 

- 851– Ochrona Rodziny, 

- 852 – Pomoc społeczna, 

- 855 – Rodzina. 

4. Sprawy różne, wnioski komisji. 

5. Zamknięcie obrad. 

Głosowano:  4 „za” – jednogłośnie. 

Bez udziału w głosowaniu radnego Wojciecha Czerwca. 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. 

Dział 851 – Ochrona Rodziny. 

Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec w celu omówienia 

dochodów i wydatków w dziale 851- Ochrona Rodziny.  

Skarbnik Sandomierza rzetelnie omówiła ww. dział po stronie dochodów i wydatków. 

Jednocześnie przypomniała, że budżet gminy bazuje na podstawie ustawy o finansach publicznych,  

z której wynika, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących.   

Radna Kazimiera Bednarska zapytała czy na „Stowarzyszenie Amazonki” została przeznaczona 

jakaś konkretna kwota pieniędzy?   

Pani Agata Król odpowiedziała, że jest to zadanie publiczne realizowane na podstawie ustawy             

o pożytku publicznym i wolontariacie. Została przewidziana kwota w wysokości 7.500 zł. 

Radny Andrzej Majewski zapytał o porównanie budżetu gminy z poprzednim rokiem oraz czy 

są przewidywane szczepienia przeciwko koronawirusowi?   

Pani Agata Król odpowiedziała, że obecnie nie wiadomo, kiedy powyższa szczepionka 

zostanie dostarczona oraz jakie będą obowiązujące kryteria wraz ze stawką.   

Porównanie budżetu roku 2020 z 2021 jest ujęte w projekcie uchwały dot. uchwalenia budżetu 

gminy na 2021r. oraz w załączniku nr 11 „Dotacje celowe” . 

Radny Andrzej Bolewski zaapelował do wszystkich obecnych na komisji o podjęcie działań 

osłonowych wobec ludzi, szpitala oraz przedsiębiorców. Zasugerował, aby ograniczyć i zredukować 

zaplanowane inwestycje rozwojowe w celu ustabilizowania sytuacji gminy. Zapytał  również o ilość 

osób zaszczepionych przeciwko grypie/meningokokom w zeszłym roku oraz o aktualną sytuację 

szczepień. 
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Pani Agata Król oznajmiła, że w zeszłym roku 800 osób zaszczepiło się przeciwko grypie,  

z kolei na meningokoki mniej niż 20%. Od listopada br. wykonywane jest szczepienie przeciwko 

grypie i potrwa do 20 grudnia.    

Radny kontynuował twierdząc, że brakuje skutecznej informacji dla mieszkańców  

o możliwości zaszczepienia się na stronach Urzędu Miejskiego oraz w sandomierskich przychodniach.    

Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania nad uchwaleniem budżetu miasta na 2021 

w dziele 851 po stronie dochodów i wydatków. 

Dochody: 3 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”. 

Wydatki: 2 „za”, 0”przeciw”, 3 „wstrzymujących się”. 

Opinia pozytywna. Komisja nie wniosła uwag i wniosków.  

 

Dział 852 – Pomoc społeczna. 

Radna Kazimiera Bednarska przeszła do kolejnego działu 852 ww. projektu uchwały.  

Skarbnik Sandomierza przedstawiła ww. dział pod względem dochodów i wydatków.  

Przewodnicząca komisji zapytała czy w porównaniu z 2019 rokiem było więcej osób 

chętnych, aby skorzystać z opieki społecznej?   

Odpowiedzi udzieliła Pani Dorota Tarnawska twierdząc, że liczba osób korzystających  

z pomocy społecznej pod względem finansowym utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. 

Z kolei, pod względem wsparcia w postaci np. zrobienia zakupów - korzystają głównie osoby starsze.  

 Kazimiera Bednarska kontynuowała dopytując o sytuację dofinansowania tzw. dodatków 

mieszkaniowych.  

Dyrektor OPS oznajmiła, że corocznie liczba osób maleje ze względu na przekroczenie 

kryterium dochodowego.   

  Radny Andrzej Bolewski zapytał, czego dotyczy zapis w projekcie „interwencji 

kryzysowych”? 

Pani Dorota Tarnawska wyjaśniła, że jest to „Punkt prowadzenia interwencji kryzysowej”,  

w którym porad udzielają m.in. instruktor terapii uzależnień.  

Radna Kazimiera Bednarska zapytała, czy Dyrektor OPS-u przewidziała nagrody dla 

pracowników socjalnych za ich ciężką pracę?  

Pani Dorota Tarnawska  odpowiedziała, że decyzją Wojewody Świętokrzyskiego zostały 

przyznane środki pieniężne na nagrody dla pracowników OPS-u na bieżący rok.  

Burmistrz Sandomierza przypomniał, że Ośrodek Pomocy Społecznej został objęty 

przeprowadzeniem audytu kontroli jednostki podległej gminie, który wypadł bardzo dobrze.  

W bieżącym roku nie było podwyżek oraz nagród w żadnych jednostkach podległym gminie                

z powodu trudnej sytuacji budżetowej miasta.    

Pan Marcin Marzec dodał, że chciałby nagrodzić wszystkich pracowników, ale zaznaczył, że 

należy szukać dodatkowych alternatyw w postaci pozyskiwania środków zewnętrznych na ten cel.  

Radna Kazimiera Bednarska wyraziła swoje zadowolenie, że  pracownicy socjalni zostaną 

docenieni     i przystąpiła do głosowania  dochodów i wydatków w dziale 852. 

Dochody: 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”  

Wydatki: 4 „za”, 0”przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.  

Opinia pozytywna. Komisja nie wniosła uwag i wniosków.  

 

Dział 855 - Rodzina. 

Radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do kolejnego działu 855 po stronie dochodów              

i wydatków. W tym celu poprosiła o wypowiedź Panią Barbarę Grębowiec, która szczegółowo 

omówiła powyższy dział budżetu na 2021 r. Skarbnik Sandomierza podkreśliła, że wydatki bieżące są 

za duże w stosunku do dochodów:  

-„Musimy ograniczyć wydatki bieżące”.  

Przewodnicząca komisji zapytała, ilu jest asystentów rodziny? 

Pani Dorota Tarnawska odpowiedziała, że obecnie jest dwóch asystentów współpracujących                 

z 28 rodzinami.  

Radna kontynuowała dopytując, czy rodzin zastępczych w ostatnim czasie przybyło, jaki jest 

koszt poniesiony przez gminę na jedno dziecko?  
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Odpowiedzi udzieliła Dyrektor OPS-u mówiąc, że obecnie w Domu Dziecka będzie 

przebywać 9 wychowanków. Całkowity koszt przypadający na jedno dziecko wynosi 4.400 zł, z czego 

gmina pokrywa 50% kwoty.  Koszty pobytu dziecka w placówce co roku wzrastają.  

Radna Kazimiera Bednarska wyraziła swoje zadowolenie, że  pracownicy socjalni zostaną 

docenieni i przystąpiła do głosowania  dochodów i wydatków w dziale 855 - Rodzina. 

Dochody: 4 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”, 

Wydatki: 4 „za”, 0”przeciw”, 1 „wstrzymujących się”. 

Opinia pozytywna. Komisja nie wniosła uwag i wniosków.  

 

Ad.4  

Sprawy różne, wnioski komisji. 

Brak spraw różnych. 

Brak wniosków komisji.  

Ad. 5 

Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła zdalne posiedzenie 

komisji. 

 Kazimiera Bednarska - Przewodnicząca Komisji  

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Marlena Lasek  

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 


