
KOMISJA OPIEKI SPOŁECZNEJ, OCHRONY RODZINY I ZDROWIA 

Sprawozdanie za 2012 rok 

 Komisja Opieki Społecznej Ochrony Rodziny i Zdrowia pracowała w roku 2012 zgodnie 

z przyjętym planem pracy na ośmiu posiedzeniach. Współpracowała z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej  w Sandomierzu, Komisją Praworządności i Polityki Mieszkaniowej.  

Zgodnie z zakresem swojej działalności zawartym w Statucie Miasta Sandomierza 

Komisja zajmowała się: 

Opiniowaniem projektu uchwały budżetowej: 

Dział 851 – ochrona zdrowia, 

Dział 852 opieka społeczna. 

Komisja opiniowała także projekty uchwał w zakresie zmian w budżecie w w/w działach 

stojąc na stanowisku, iż opieka społeczna i ochrona zdrowia stanowią najważniejsze 

dobro mieszkańców. W związku z powyższym opracowała wniosek do budżetu miasta   

o przeznaczenie środków na szczepienia dla dzieci przeciwko meningokokom   

i pneumokokom oraz szczepienia dla osób starszych przeciwko grypie. 

Na jednym z posiedzeń analizowano sprawę przedstawioną przez  Niezależny Samorządny 

Związek Zawodowy „Solidarność” działający  przy Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Sandomierzu dotyczącą zamiaru likwidacji Oddziału Laboratoryjnego   

i likwidacji tej Jednostki.  

Komisja przyjęła sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady miasta Sandomierza Nr V/33/2011   

z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień   

i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok. 

Dokonano oceny zasobów pomocy społecznej i pozytywnie zaopiniowano  projekt uchwały   

w tej sprawie. 

Komisja opiniowała koncepcję pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego w postaci 

zakupu dla Szpitala aparatu do echokardiografii. 

Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe w świetlicy socjoterapeutyczną „Przystań”. 

Zapoznała się z działalnością placówki oraz ważniejszymi wydarzeniami roku 2012.  

Komisja opiniowała projekty uchwał w sprawach: 

· Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

na 2012 rok, 

· uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, 

· 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 pożytku publicznego w 2012 r. 

Komisja rozpatrywała skargi mieszkańców na decyzje Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu. 

Analizowano sprawozdania: 

- z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu , 

- z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień. 
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