
PLAN PRACY  KOMISJI  OPIEKI SPOŁĘCZNEJ, OCHRONY  RODZINY I  ZDROWIA  W  
ROKU  2016 

Styczeń: 

1. Analiza i opiniowanie Gminnego  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. 

2. Analiza i opiniowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.  

Luty: 

1. Omówienie zjawisk występowania przemocy i patologii na terenie  miasta Sandomierza  
- spotkanie z Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego, Naczelnikiem Wydziału 
Prewencji KPP, Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  

2. Opiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego  Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2011-2015. 

Marzec: 

1. Przyjęcie informacji o realizacji zadań gminy wynikających z  ustawy o wspieraniu rodziny  
i pieczy zastępczej (prowadzenie placówki wsparcia dziennego, asystenci rodziny, zawieranie 
umów z rodzinami wspierającymi, współfinansowanie form pieczy zastępczej). 

2. Opiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego  Programu Wspierania Rodziny  
w latach 2013-2015. 

3. Opiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu wychodzenia  
z Bezdomności w roku 2015. 

Kwiecień: 

1. Przyjęcie informacji Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu z realizacji w 2015 r. zadań 
z zakresu pomocy społecznej. 

Maj: 

1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, stowarzyszeń  i organizacji pozarządowych działających na terenie gminy 
na rzecz osób niepełnosprawnych– spotkanie z przedstawicielami jednostek.. 

Czerwiec: 

1. Omówienie działalności gminy w zakresie wspierania osób starszych 
 

Wrzesień: 

1. Omówienie skali problemu bezdomności na terenie Gminy Sandomierz (ilość osób 
bezdomnych na terenie gminy w okresie jesienno-zimowym 2015/2016, monitorowanie 
bezdomnych oraz działania zabezpieczające właściwych służb, problemy związane  
z realizacją indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, zmiany ustawowe  
i wynikające z nich zadania obowiązkowe gminy w zakresie przeciwdziałania bezdomności 
oraz wspierania osób bezdomnych). 



2. Opiniowanie zmian w ramach Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. 

 

Październik: 

1. Zapoznanie z informacjami na temat realizacji zadań  Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Sandomierzu z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej,  
świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych. 
 

Listopad: 

1. Ocena realizacji zadania obowiązkowego gminy w zakresie dożywianiu dzieci  
i młodzieży oraz osób najuboższych przy wykorzystaniu dotacji z programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”. 

2. Ocena skali niedożywienia oraz potrzeb w zakresie zabezpieczenia posiłku w ramach zadania 
gminy na rok 2017. 

3. Opiniowanie projektu budżetu miasta na 2017 rok. 
 

Grudzień: 

1. Działania wspierające na rzecz realizacji projektu socjalnego – „Spotkanie wigilijne” dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na ubóstwo, niezaradność, chorobę, 
niepełnosprawność, bezdomność, podeszły wiek oraz dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 
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