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Komisja Opieki Społecznej Ochrony Rodziny i Zdrowia pracowała w roku 2011  

na dwunastu posiedzeniach zgodnie z przyjętym planem pracy.  
Zgodnie z zakresem swojej działalności zawartym w Statucie Miasta Sandomierza 

Komisja zajmowała się: 
• Opiniowaniem projektu uchwały budŜetowej na 2011 i 2012 rok  w działach: 
-  851 – ochrona zdrowia, 
-  852 opieka społeczna 
Komisja opiniowała takŜe projekty uchwał w zakresie zmian w budŜecie w w/w działach 
stojąc na stanowisku, iŜ opieka społeczna i ochrona zdrowia stanowią najwaŜniejsze 
dobro mieszkańców. 
Komisja opiniowała projekty uchwał w sprawach: 
• Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

na 2011 rok 
• uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 
• zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 

przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach 
poprzez likwidację Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej. 

• zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie 
przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez likwidację 
Poradni Schorzeń Metabolicznych w Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej w 
Kielcach. 

• Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego dla miasta Sandomierza na lata 2011-2015. 

• Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta 
Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego w 2012 r. 

 
 
Komisja rozpatrywała skargi mieszkańców na decyzje Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu. Dokładnie zapoznała się z dokumentacją w powyŜszych 
sprawach oraz wydała pozytywną opinię o działalności OPS w Sandomierzu. 
Przeanalizowano sprawozdania: 
 -  z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu , 
 -  z działalności Fundacji Zdrowia w likwidacji. 
- z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki UzaleŜnień i Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie na 2010 rok. 
- z realizacji w 2010 roku programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (…) 

Ponadto Komisja rozpatrywała wnioski i pisma kierowane do niej przez Burmistrza 
Sandomierza, Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza oraz mieszkańców. 
Komisja odbyła dwa posiedzenia w terenie. 

Wizytacja świetlicy socjoterapeutycznej „Bajka” 
Wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu. 



 
NajwaŜniejsze ustalenia i wnioski sformułowane  podczas pracy w 2011 roku to: 

 
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”. 

PowyŜsze sugestie  przekazano do rozpatrzenia  Burmistrzowi  Sandomierza. 
                                                          
                                                                        Mariola Stępień 
                                                                Przewodnicząca Komisji  
                                                Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny Zdrowia 
 

 
         
 
 


