
 

KOMISJA OPIEKI SPOŁECZNEJ, OCHRONY RODZINY I ZDROWIA 

Sprawozdanie za 2013 rok 

 

 W dniu 21 stycznia 2013 roku komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  
przyjęcia Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2013 rok. Zapoznała się z podstawą prawną 
opracowywania powyższego dokumentu: ustawą z dnia 26 października 1982 roku  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą z dnia 29 lipca 
2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. W posiedzeniu uczestniczyła Pani Aneta Przyłucka 
– Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. 
Komisja zapoznała się z wykazem realizacji i wykonania uchwał Rady Miasta Sandomierza  
w 2012 roku. 
W dniu 21 lutego  2013 roku komisja opiniowała projekty uchwał : 
- w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/170/2012 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 21 marca 
2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Sandomierzu, 
- w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
W posiedzeniu brała udział Pani Halina Komenda – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sandomierzu, która zapoznała radnych z nowym sposobem przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze.  
Członkowie Komisji Opieki Społecznej Ochrony Rodziny i Zdrowia zapoznali się ze 
sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu za 2012 rok 
wyrażając pozytywną opinię o pracy tej jednostki. 
W dniu 20 maja  2013 roku Komisja dokonała oceny zasobów Ośrodka Pomocy Społecznej na 
rok 2012 dla Gminy Sandomierz. Przyjęła informację o poszerzającym się kręgu osób 
zagrożonych ubóstwem oraz sposobami udzielenia im pomocy. Przyjęła sprawozdanie  
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. 
W dniu 10 czerwca 2013 roku Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe goszcząc w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Komisja zapoznała się z działalnością jednostki  
w obecności kierowników poszczególnych sekcji: 
- Sekcji Świadczeń Rodzinnych, 
- Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, 
- Punktu Interwencji Kryzysowej, 
- Zespołu do spraw Asysty Rodzinnej, 
- Środowiskowego Dom Samopomocy. 
Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach 
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
Radni zapoznali się z sytuacją socjalno-bytową jednej z mieszkanek Sandomierza w związku  
z jej skargami na działalność Burmistrza i OPS-u i wydali opinię w powyższej sprawie. 
W dniu 15 października  2013 roku członkowie Komisji wzięli udział w marszu w ramach 
programu „Stop przemocy” oraz kampanii „Białe serca” i Biała Wstążka” organizowanym 



przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu, dając wyraz poparcia dla działań  

przeciwko narkotykom, przemocy i agresji. 

Komisja zapoznała się z realizacją programu „Nas troje i więcej” w roku 2012/2013 

W dniu 4 listopada 2013 roku wspólnie z Komisją Praworządności przyjęto informację  

o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zaopiniowano 

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Miejskiej Sandomierz na lata 2014-2020. 

W dniu 26 listopada  2013 roku komisja wydała opinie w sprawach: 

- upoważnienia dyrektora OPS do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej. 

- przyjęcia Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. 

Komisja zaopiniowała projektu budżetu miasta na 2014 rok w działach: 851; 852; 853 

wnioskując, aby w ramach środków przeznaczonych na szczepienia profilaktyczne dla 

mieszkańców w roku 2014 dokonać zakupu szczepionek droższych i lepszej jakości  

w porównaniu do zakupionych w roku 2013. 

 

       Mariola Stępień 

            Przewodnicząca Komisji 

 


