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Protokół Nr 7/5/2015 

     Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 

posiedzenie w dniu 3 września  2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka – Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony 

Rodziny i Zdrowia. 

Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni:  

Pani Agnieszka Frańczak – Szczepanek, 

Pan Andrzej Bolewski. 

Ad. 1  

Pan Janusz Czajka stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzył 

posiedzenie. 

Ad. 2  

Komisja przyjęła następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sandomierzu – wystąpienia 

przedstawicieli Jednostek.  

4. Ocena przystosowania infrastruktury miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych – 

omówienie ew. wniosków do budżetu miasta na 2016 rok w tym zakresie. 

5. Przyjęcie informacji o realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  

w I półroczu 2015 roku. 

6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji; 

- Inicjatywa referendalna „NIE- dla prywatyzacji szpitala”. 

7. Wnioski Komisji. 

8. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 7 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3 

Komisja wysłuchała informacji o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 

Głos zabrali przedstawiciele Stowarzyszeń prowadzących WTZ. 

Pan Rafal Dybowski  - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Tratwa” 

powiedział między innymi, że celem głównym Stowarzyszenia jest przystosowanie osoby 

niepełnosprawnej do podjęcia samodzielnej pracy. W chwili obecnej z  warsztatów korzysta 50 osób 

niepełnosprawnych, którymi opiekuje się dziesięciu pracowników. Warsztaty mają do dyspozycji   

10 pracowni: między innymi, plastyczną, stolarską, witrażową, ceramiczną.  

Prace podopiecznych są wystawiane do sprzedaży w galerii przy ul. Opatowskiej 8 i mają swoich 

stałych odbiorców z całej Polski. 

„Podejmujemy współpracę ze szkołami i prowadzimy zajęcia integracyjne w naszych warsztatach.  

W aspekcie wychowawczym są to nieocenione korzyści nie tylko dla naszych podopiecznych, ale też 

dla młodzieży zdrowej, która przekonuje się, że w różnych dziedzinach osoby niepełnosprawne ich 

przewyższają”. 

Organizujemy pikniki rodzinne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin na Małym Rynku  połączone  

z różnymi konkursami 
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Budżet Stowarzyszenia pochodzi z dotacji PFRON i sprzedaży rękodzieła pochodzącego z pracy na 

zajęciach w warsztatach. 

Dysponując fachową kadrą przy bardzo skromnych środkach własnych, Stowarzyszenie "Tratwa" 

realizuje swoje cele statutowe to jest: ochrona interesów i praw osób niepełnosprawnych oraz 

równość ich szans w każdej dziedzinie życia.  

Oprócz wspomnianej pomocy  w uzyskaniu kwalifikacji umożliwiających aktywność zawodową  

i podjęcie zatrudnienia na stanowiskach pracy chronionej zajmujemy się także: 

- rehabilitacją zdrowotną i społeczną, 

- rozwiązywaniem problemów życiowych,  

- kształtowaniem właściwych postaw w społeczeństwie wobec niepełnosprawności, 

- inicjowaniem i tworzeniem rozwiązań wspomagających integrację osób niepełnosprawnych  

i zdrowych.  

- reprezentujemy prawa i interesy osób niepełnosprawnych wobec władz, organizacji społecznych  

i innych. 

Stowarzyszenie realizuje wytyczone cele przez:  

• współpracę z samorządami i administracja rządową, organizacjami i instytucjami krajowymi  

i zagranicznymi w zakresie realizacji celów, szkołami, Poradniami Psychologiczno-

Pedagogicznymi oraz Sądami Rodzinnymi i dla Nieletnich. 

Stowarzyszenie prowadzi działalność: 

• informacyjną za pośrednictwem środków masowego przekazu,  

• organizuje szkolenia, konferencje, wystawy, 

• prowadzi działalność gospodarczą w różnych formach organizacyjnych. 

Stowarzyszenie wynajmuje lokal za który płaci rocznie 50.000,00zł jest to dla nas ogromne obciążenie 

finansowe. 

Mówca poprosił o rozważenie, „czy w związku z nadchodzącym niżem demograficznym nie byłoby 

możliwości adaptacji pomieszczeń jednej ze szkół na prowadzenie WTZ”. 

 

Pani Mariola Korytnicka –Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  

w Zatrudnieniu, Rehabilitacji i Rewalidacji "Integracja" 

W nawiązaniu do przedmówcy podkreśliła, że podstawowym aktem prawnym regulującym 

funkcjonowanie ośrodków jest ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

Celem działalności ośrodka „Integracja”  jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym 

aby w efekcie osoby te mogły aktywnie funkcjonować w społeczeństwie. Warsztaty Terapii 

Zajęciowej „Integracja” mają pod opieką 40 osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności  

z wpisem o prowadzeniu terapii. 

Ośrodek boryka się z trudnościami finansowymi ze względu na wysoki koszt wynajmu pomieszczeń. 

Dużym, ale koniecznym wydatkiem będzie zakup  zakupu „busa”  

Podkreśliła, że podobnie jak WTZ „Tratwa”, „Integracja” realizuje swoje cele poprzez:  

- Ochronę interesów i praw osób niepełnosprawnych, oraz wyrównanie ich szans w każdej dziedzinie 

życia.  

- Działania na rzecz rozwoju rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz edukacji w szczególności 

poprzez świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych. 

Pan Janusz Czajka w imieniu Komisji wyraził uznanie dla działalności placówek  

i  podziękował Przedstawicielom Stowarzyszeń za udział w posiedzeniu Komisji. 
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Ad. 4 

Ocena przystosowania infrastruktury miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych – omówienie ew. 

wniosków do budżetu miasta na 2016 rok w tym zakresie. 

Komisja nie omówiła powyższego tematu ze względu na brak danych. 

Ad. 5 

Pani Grażyna Łebek – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu przedstawiła dane  

z działalności Jednostki (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). 

Mówczyni podkreśliła, że w związku ze zmieniającymi się przepisami i poszerzeniem zakresu 

działalności Ośrodka, wzrośnie liczba podopiecznych, co wiąże się ze zwiększeniem zadań każdego 

pracownika. Zmiany przepisów wymuszają także potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji - 

szkolenia pracowników – jest konieczne aby zaplanować większe wydatki na ten cel. 

Od 2009 roku  nie było weryfikacji wynagrodzeń pracowników.  

Wspomniała o potrzebie wprowadzenia w pracy „Superwizji” 

Podkreśliła potrzebę prowadzenia skrupulatnej analizy świadczeniobiorców i motywowanie ich do 

podjęcia pracy. Podała przykład zadłużenia alimentacyjnego, które wynosi 8 mln. zł. Są to środki które 

w części powinny wrócić do miasta. 

Omówiła rolę społeczno-wychowawczą świetlic socjoterapeutycznych wskazując na opłakany stan 

techniczny budynków i stare wyposażenie. Świetlice wymagają kapitalnego remontu przede 

wszystkim ze względów  bezpieczeństwa (spełnienie wytycznych BHP) ale również ze względu na 

dostosowanie do standardów unijnych. 

Radni wyrazili docenianie dla pracy całej załogi Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, Pan 

Janusz Czajka podziękował Pani Grażynie Łebek  za udział w posiedzeniu. 

Ad. 6 

Pan Janusz Czajka przekazał prowadzenie obrad Pani Marioli Stępień (opuścił salę obrad). 

Pani Mariola Stępień przedstawiła radnym treść pisma – inicjatywa referendalna NIE dla prywatyzacji 

szpitala - zawierające prośbę o zajęcie stanowiska przez Radnych w sprawie planowanego 

przekształcenia sandomierskiego szpitala w spółkę prawa handlowego. 

Pani Mariola Stępień otworzyła dyskusję w wyniku której jednomyślnie stwierdzono:  

- komisja nie dysponuje, żadnymi informacjami dotyczącymi prywatyzacji sandomierskiego szpitala 

pochodzącymi od jednostki prowadzącej - Starostwa Powiatowego w Sandomierzu,  

- komisja podkreśla, że zasady i tryb przeprowadzania referendum reguluje ustawa z dnia  

15 września 2000 r. o referendum lokalnym. 

Pani Mariola Stępień poprosiła o przyjęcie w głosowaniu powyższych twierdzeń jako stanowiska 

komisji, zapytała, kto jest za? 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 7,8 

Pani Mariola Stępień stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji.     

Janusz Czajka 

Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 
Mariola Stępień 
Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Protokołowała: Renata Tkacz 

 
 
 

 


