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Protokół Nr 52/11/2017 

Komisji Budżetu i Finansów 

z posiedzenia wspólnego z Komisją Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

w dniu 22 września 2017 roku 

RATUSZ 

 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień – Przewodnicząca Komisji Opieki 

Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia. 

 

Ad. 1 

Pani Mariola Stępień przywitała obecnych: 

Pana Marka Bronkowskiego – Burmistrza Miasta Sandomierza, 

Panią Katarzynę Zioło – Asystent Burmistrza Miasta Sandomierza, 

Pana Wiesława Grędę – Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu, 

Panią Dorotę Tarnawską – Kierownika Sekcji Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Sandomierzu. 

Pana Ryszarda Latawca – Prezesa PGKiM  w Sandomierzu Sp. z o.o. 

Mieszkańców Miasta oraz Radnych.  

Przewodnicząca obrad otworzyła posiedzenie wspólne Komisji: Opieki Społecznej, Ochrony 

Rodziny i Zdrowia oraz Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Ad. 2 

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum. 

Obecni, członkowie Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia - jak w załączonej 

liście obecności (pięciu radnych) 

Obecni członkowie Komisji Budżetu i Finansów – jak w załączonej liście obecności (ośmiu 

radnych). Nieobecni: Sylwester Łatka, Wojciech Czerwiec. 

 

Ad. 3 

Pani Mariola Stępień przedstawiła porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Stwierdzenie, quorum 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Prezentacja multimedialna działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu. 

5. Dyskusja. 

6. Zamknięcie obrad. 

Poprosiła o przyjęcie porządku obrad w głosowaniu: 

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia;  

Głosowano: 5 „za” – jednogłośnie. 

Komisja Budżetu i Finansów; 
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Głosowano: 8 „za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

Pan Marek Bronkowski – Burmistrz Miasta Sandomierza – przedstawił uzasadnienie do 

projektu uchwały w sprawie utworzenia w Sandomierzu Zakładu Aktywności Zawodowej 

oraz nadania mu statutu. 

Podkreślił, że analiza danych o sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy  

w Sandomierzu wskazuje, że jest pilna potrzeba podjęcia konkretnych działań w tym 

zakresie. 

Utworzenie Zakładu Budżetowego, którego zadaniem będzie rehabilitacja zawodowa  

i społeczna osób niepełnosprawnych jest dobrą odpowiedzią na zaspokojenie tych potrzeb. 

Na siedzibę Zakładu przeznaczona będzie nieruchomość przy ul 11 Listopada, przekazana  

w użyczenie dla tej placówki.  

Przykładem do naśladowania w tej dziedzinie jest ZAZ prowadzony przez Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu. 

„W dzisiejszym spotkaniu bierze udział przedstawiciel tej jednostki, który pomoże rozwiać 

wszelkie wątpliwości co do zasadności utworzenia tej placówki w Sandomierzu.” 

Pani Mariola Stępień - Przewodnicząca obrad - poprosiła Pana Wiesława Grędę – 

Kierownika ZAZ PSONI Koło w Jarosławiu -  o zaprezentowanie działalności Zakładu. 

Mówca na wstępie przedstawił misje i cele Stowarzyszenia na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu. 

Wszystkie działania organizacji dotyczące osób niepełnosprawnych koncentrują się na: 

- indywidualności każdego człowieka, jego możliwościach i szansach na rozwój, 

- normalizacji codziennego życia i jego planowaniu, 

- samostanowieniu, dokonywaniu maksymalnie samodzielnych wyborów, 

- tworzeniu warunków do rzeczywistego włączenia w główny nurt życia społecznego, 

- nieustannej nauce i rozwoju umiejętności. 

Podkreślił, że wsparcie i pomoc udzielana osobom niepełnosprawnym powinna przede 

wszystkim polegać na włączeniu ich do życia w społeczeństwie. Taki cel można osiągnąć 

poprzez stworzenie odpowiednich warunków do kształcenia i nabycia umiejętności 

pozwalającej osobie niepełnosprawnej w usamodzielnieniu się i podjęciu pracy. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ZAZ powinien zatrudniać 70% osób  

z niepełnosprawnością. Czas pracy świadczonej przez te osoby niepełnosprawne wynosi od 

0,55 do 0,8 etatu. 

Rehabilitacja zawodowa, ruchowa czy społeczna trwa co najmniej przez 1 godzinę dziennie. 

Jest to proces długofalowy i dostosowany do indywidualnych potrzeb każdej osoby, są to np.  

ćwiczenia z zakresu wizyta u  lekarza wyjście to urzędu np.  

Zakład funkcjonuje w czterech punktach miasta i zatrudnia 79 osób  

z niepełnosprawnościami. Działa w obszarze gastronomii np. prowadzi „Kuchnię za Parkiem”, 

Bar „Europejskie Klimaty”, Galerię Przedmiotu – kawiarenkę ze sklepem, w którym 
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oferowane jest rękodzieło wytwarzane przez osoby niepełnosprawne. Zakład wytwarza także 

ekologiczne torby na zakupy oraz podpałki K-Lumet. 

O skali działalności poszczególnych jednostek świadczą liczby np. „Kuchnia za Parkiem” 

wydaje 500 obiadów dziennie, Bar „Europejskie Klimaty” wydaje 200 obiadów 

dwudaniowych dziennie. 

Mówca przedstawił inne placówki prowadzone przez PSONI. 

 

Ad. 5 

Dyskusja. 

Radny Marceli Czerwiński zapytał o sposób finansowania jednostki. 

Mówca odpowiedział, że jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 18 tys. zł 

rocznie dla jednej osoby; 80% środków pochodzi z zewnątrz około 20 % to środki z własnej 

działalności.  

Radny Andrzej Gleń zapytał, ile w/g Mówcy kosztuje „start takiej placówki”. 

Pan Wiesław Grenda powiedział, że jest to uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności. 

ZAZ w Jarosławiu otrzymał dotację z PEFRON w wysokości 700 tys. zł. 

Pan Marek Bronkowski powiedział, że na różnych etapach koszty będą różne. Z rozmów 

prowadzonych z Marszałkiem Woj. Świętokrzyskiego wynika, że są środki na ten cel, „jako 

miasto musimy po nie sięgnąć. Pierwszy krok w tym kierunku to podjęcie przez Radę Miasta 

uchwały o powołaniu ZAZ. Należy pamiętać, że w Sandomierzu mamy 156 osób 

niepełnosprawnych potrzebujących naszego wsparcia. Oprócz aktywizacji tego środowiska 

dzięki ZAZ będziemy mieć wykwalifikowanych pracowników”.  

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza – powiedziała między innymi, o procedurze 

powołania Zakładu. Podjęcie uchwały w tej sprawie otwiera drogę do dalszego działania, 

czyli rejestracji placówki i pozyskania środków na adaptację budynku. Wybrany budynek jest 

idealny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Koszt adaptacji będzie wynosił około 1 mln zł i 

nie będzie pochodził z budżetu miasta. Szacunkowy koszt miesięczny utrzymania budynku to 

4-8 tys. zł. Zakładamy, że pracownicy i personel we własnym zakresie utrzyma go w czystości. 

Po przystosowaniu go do użytku złożymy wniosek do Marszałka o zezwolenie na działalność. 

Status ZAZ-u wydaje Wojewoda po dopuszczeniu budynku do użytkowania”.  

Radni wyrazili uwagi, co do formy w jakiej ma powstać ZAZ, czy powołanie zakładu 

budżetowego jest najlepszym rozwiązaniem. 

Pani Katarzyna Zioło powiedziała między innymi, że powołanie zakładu budżetowego pozwoli 

na formalne zlecanie do wykonania różnych prac w mieście np. sprzątanie, odśnieżanie, 

pielęgnowanie zieleni i inne. Zaznaczyła, że środki na adaptację budynku będą pochodzić ze 

środków zewnętrznych, „w budżecie miasta na 2018 rok nie będzie przewidzianych żadnych 

środków na ten cel”. 

Pan Marek Bronkowski podkreślił, że „mamy dobre wzorce do naśladowania, mamy wiedzę, 

dysponujemy odpowiednią nieruchomością, to się nie może nie udać”. Poprosił Radnych o 

pozytywne zaopiniowanie przedstawionego w materiałach na najbliższą sesję projektu 

uchwały w sprawie powołania ZAZ. 
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Pani Mariola Stępień podziękowała obecnym za udział w posiedzeniu połączonych Komisji 

Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia oraz Budżetu i Finansów. 

Poinformowała, że na posiedzeniach w dniu 25 września br. komisje zaopiniują 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad. 6 

Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie. 

 

 

 

            Mariola Stępień                                                              Andrzej Gleń 

              

Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej,                         Przewodniczący Komisji 

       Ochrony Rodziny i Zdrowia                                               Budżetu i Finansów 

 

 
 

 

 

 

 

Protokołowała: Renata Tkacz 

 

 


