
Protokół Nr 37/2010

Z posiedzenia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny  Rady Miejskiej w 

Brzesku, odbytego w dniu    14 lipca    2010 roku w Domu Pomocy Społecznej w 

Brzesku oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Posiedzeniu komisji przewodniczyła radna Apolonia Warzecha.W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg. załączonej listy obecności.Przewodnicząca  komisji  powitała  zebranych  i  przedstawiła  proponowany  projekt porządku posiedzenia komisji. Przedstawiony projekt porządku posiedzenia komisji został 
przyjęty jednogłośnie jak niżej:

1. Wizja lokalna w Domu Pomocy Społecznej na ul. Starowiejskiej. 
2. Informacja  Dyrektora  MOPS  na  temat   bieżących  spraw  MOPS-  wizja 

lokalna ok. godz. 11.30 .
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad.1. Komisja  odbyła wizję lokalną w Domu Pomocy Społecznej w Brzesku na ul. 
Starowiejskiej.

W  czasie  wizji  komisja  została  oprowadzona   po  budynku  i  obejściu  DPS  ,   uzyskała niezbędne  informacje   o  funkcjonowaniu  placówki,  które  przekazała  siostra  Helena 

Gwozdek Dyrektor placówki. 

W dyskusji członkowie komisji  poruszyli:

Radny Adam Smołucha  stwierdził, że praca sióstr oraz pracowników cywilnych w DPS jest  wartościowa i pełna podziwu , godna najwyższego uznania .
Siostra Helena Gwozdek- nadmieniła, że zarówno praca sióstr jak i pracowników obsługi to praca  na rzecz wychowanków , którym potrzeba bardzo dużo ciepła ,  cierpliwości i miłości  .Jest to bardzo ciężka praca słabo wynagradzana , bo ktoś kto nie zna na bieżąco problemów przebywających tutaj dzieci  tego nie zrozumie  .Dzieci są chore , potrafią być bardzo  agresywne  w  stosunku  do  siebie  samych  jak  również  ich  opiekunów.  Główny problem placówki to zbyt duża ilość dzieci powyżej 18 roku życia . Praca opiekunek jest bardzo  ciężka  i  niezrozumiała  przez  obcych  .Dzieci  krzyczą  bo  taki  jest  sposób  ich komunikowania  sie  pomiędzy  sobą  ,  a  wszystkich  wychowanków  mamy  50.   Wielu rodziców nie odwiedza swoich dzieci prawie wcale, większość z nich nie ma juz nikogo.



W  DPS  oprócz  stałych  zatrudnionych  opiekunek  i  sióstr   prowadzona  jest  opieka  na podstawie wolontariatu , pomagają nam rożne placówki , szkoły, wolontariusze  , młodzież starsza i już pracująca.
Starosta Powiatu Brzeskiego Ryszard Ożóg przybliżył komisji   jak powiat pomaga w funkcjonowaniu placówki jw. 
Siostra Helena Gwozdek-  przypomniała, że wynagrodzenie pracowników obsługi  jest bardzo  niskie  .Pielęgniarka  DPS  w  chwili  obecnej  zarabia  700  złotych  ,  mniej  niż pielęgniarki  w szpitalach .Od czasu kiedy pomoc społeczna została odłączona od ZOZU problem  ten   jest  bardzo  duży.  Jest  to  problem,  ponieważ  DPS  nie  może  zatrudniać pielęgniarek  z NFOZ, gdyż z tego tytułu nie otrzymuje żadnej refundacji , mogą natomiast pracować  pielęgniarki  które  mają  podpisany  kontrakt  na  świadczenie  usług  z  NFZ.  W  chwili  obecnej  bardzo  dobrze  układa  się  współpraca  z  ZOZ  jak  i  Starostwem Powiatowym.  Remont  budynku  jest   wykonywany  tylko   za  środki  pozyskane  od sponsorów. Bardzo dziękuje panu staroście za dotychczasową pomoc , ale nadmienia że jeszcze na końcu roku będzie prosić o dododatkową pomoc. Bardzo potrzebny jest również zakup dla Domu Pomocy Społecznej urządzeń dla potrzeb pralni,  gdyż obecne wyposażenie jest zużyte i istnieje pilna konieczność jego wymiany, oraz współfinansowanie zakupu samochodu typu VAN do przewożenia osób niepełnosprawnych  dla potrzeb Ośrodka
Radna Apolonia Warzecha stwierdziła, że jeśli chodzi o zbyt niskie wynagrodzenie dla pracowników obsługi  Komisja  może  tylko   wystosować  apel  do  parlamentarzystów   o dokonanie zmian w ustawie .
Starostwa Ryszard Ożóg- przypomniał, że na każdym konwencie starostów taki apel jest kierowany pod adresem parlamentarzystów.
Siostra  Helena  Gwozdek poinformowała,  były  przygotowywane  rożne  plany  dot. rozbudowy budynku , widzi taka potrzebę , ale  w chwili obecnej jest to zbyt duże ryzyko , gdyż wszystko wiążę sie z finansami, których niestety brak.
Radny Adam Smołucha stwierdził, że struktura budynku  jest w dobrym stanie , bardziej należy skupić się na bieżącej działalności i opiece nad dziećmi .Inaczej wygląda opieka  nad 50 dziećmi niż np. 200.
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Starosta  Ryszard  Ożóg –  poinformował,  DPS  nie  musi  prowadzić  tylko  zakon  ale  i podmiot prywatny. Są plany aby w Borzęcinie taki DPS został uruchomiony  , więc należy się zastanowić  czy faktycznie ta rozbudowa domu jest  teraz potrzebna.
Po dyskusji komisja podjęła wnioski i opinie:

1. Po   odbytej  wizji  lokalnej  w  Domu  Pomocy  Społecznej  przy  ul.  Starowiejskiej  w 

Brzesku, Komisja wyraża uznanie dla kierownictwa i pracowników DPS, za prace i 

włożony trud w organizację i funkcjonowanie placówki. Głosowanie jednogłośnie 

2. Komisja wnioskuje  o wyróżnienie sióstr i pracowników Domu Pomocy Społecznej w 

Brzesku .Głosowano jednogłośnie 

3. Komisja wnioskuje do Burmistrza Brzeska o zakup dla Domu Pomocy Społecznej w 

Brzesku  urządzeń dla potrzeb pralni, gdyż obecne wyposażenie jest zużyte i istnieje 

pilna konieczność jego wymiany. Ponadto komisja wnioskuje o współfinansowanie 

zakupu samochodu typu VAN do przewożenia osób niepełnosprawnych  dla potrzeb 

Ośrodka .Głosowano jednogłośnie 

Ad.2. Informacja Dyrektora MOPS na temat  bieżących spraw MOPS- wizja lokalna.

Komisja odbyła wizję lokalną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzesku, zapoznała się z bieżącą działalnością i problemami MOPS.
Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława Czyżycka  -  Paryło opowiedziała komisji  na temat bieżącej działalności  Ośrodka w zakresie:

 weryfikacji wniosków dla powodzian,
 dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach,
 propozycji kursów dla  kobiet bezrobotnych,
  możliwości sfinansowania badań profilaktycznych dla kobiet  ,
 wypłaty zasiłków celowych , na wypłatę zasiłków Ośrodek posiada mniejsze środki finansowe ponieważ wypłacane sa na bieżąco zasiłki powodziowe.
 działalności punktu konsultacyjnego,
  potrzeby zatrudnienia dla potrzeb Ośrodka  terapeuty ,
 Świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych i pracy opiekunek społecznych:Dyrektor uważa, że należy pozostać  przy tej formie  świadczenia usług .Przybliżyła komisji informacje na temat świadczonej przez opiekunki pracy opiekuńczej  i jakie są możliwości  zlecenia tej  opieki  firmom  zewnętrznym. W chwili  obecnej  opieka jest 
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objętych 66 osób .Opiekę nad nimi sprawuje 16 opiekunek z MOPSU i 3 opiekunki na umowę zlecenie .Sa również kierowane wnioski przez podopiecznych o zwiększenie ilości godzin  opieki przez opiekunki.
Radny Adam Smołucha przypomniał, że komisja  była na wizji w DPS u sióstr .Siostry 24 godziny na dobę sprawują opiekę nad  chorymi dziećmi , brak tej opieki  zapewne w krótkim  czasie  doprowadziłby  do  ich  śmierci  .W  przeciwieństwie  do  tych  dzieci chorych  podopieczni  MOPS   mogą  jednak  liczyć  na  pomoc  ze  strony  rodziny  czy sąsiedztwa  .Należy   zwrócić  uwagę  na  fakt  że  państwo  nie  może  zabezpieczyć podopiecznym MOPS takiej samej opieki jak np. w DPS. Często jest tak, że rodziny  nie chcą  sprawować opieki  nad rodzicami starymi  i  chorymi  ,  mówi to  na  przykładzie szpitala  gdzie tak  się dzieje w wielu przypadkach. Radny poprosił o, podanie ile osób korzystających z opieki MOPS ma rodzinę która może się nim zaopiekować ?.
Dyrektor Czyżycka-   Paryło   odpowiedziała,  zawsze w takich  przypadkach musi zostać przeprowadzony wywiad alimentacyjny  w rodzinie. Potrzeba przeprowadzenia takiego wywiadu niekiedy odstrasza rodziny wnioskujące , które następnie rezygnują z naszej opieki i powierzają opiekę   osobom prywatnie. 
Radny Adam Smołucha pyta- czy budżet MOPS na 2010 rok  jest wystarczający na realizacje  zadań  ?.Należy  ponadto  opracować  wskaźniki  dot.  korzystania  z  pomocy MOPS  np. w roku 2009 i 2010. Jaka kwota przypada ogólnie na jednego mieszkańca gminy Brzesko na 1 miesiąc .
Dyrektor  Czyżycka-   Paryło   odpowiedziała,  ogólnie  na  jednego  mieszkańca przypada  kwota  400  złotych  .Zaplanowanego  budżetu   musi  wystarczyć  ,  zostaną zapewne zmniejszone zasiłki  ponieważ gro środków zostało wypłaconych w ramach zasiłków powodziowych.  W budżecie MOPS są zawarte również środki finansowe  na świadczenia społeczne ,a świadczenie nie jest niestety pomocą społeczną.

Następnie  komisja  przy  udziale  Pani  Dyrektor  MOPS   zapoznała  się  ze  struktura organizacyjna oraz wysłuchała propozycji i wniosków  pani dyrektor  dot. pilnej potrzeby zwiększenia ilości pomieszczeń do dyspozycji MOPS .Pani dyrektor zwróciła się do komisji o pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z  ustaleniem własności budynku MOPSU. 

4



Po dyskusji podjęto wnioski i opinie :1. Komisja  odbyła  wizję  lokalną  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Brzesku, zapoznała  się  z  bieżącą  działalnością  i  problemami  MOPS  i  wnioskuje  do  Burmistrza Brzeska  o :
1) rozwiązanie  problemu administrowania budynkiem MOPS. Z informacji przedstawionych przez Panią Dyrektor MOPS wynika, że każda z instytucji mających  siedzibę  w  budynku  tj.  przedszkole,  MOPS,  jadłodajnia,w  przypadku wystąpienia problemów technicznych  przeprowadza remonty we własnym zakresie i dzieje  się  to  bez  uzgodnienia  z  pozostałymi  jednostkami  co  niekiedy  powoduje problemy. Głosowano jednogłośnie 

2) dostosowanie  budynku  MOPS  dla  potrzeb  osób  niepełnosprawnych.  Głosowano 

jednogłośnie 
3) zabezpieczenie  w  budżecie  Gminy  Brzesko  środków  finansowych   na przygotowanie  planu  i  przeprowadzenie  przebudowy  i  remontu  pomieszczeń zajmowanych przez MOPS lub  rozważenie możliwości przeniesienia  tej instytucji na  nowe   miejsce,  tak  aby   mogła  wypełniać   powierzone  narastające  zadania zgodnie z aktualnymi wymogami. Głosowano jednogłośnie 

4) o  podjęcie  decyzji   rozstrzygającej   powołanie   dyrektora   MOPS.
Głosowano jednogłośnie 

Ad.3. Spraw bieżących brak.

Po wyczerpaniu porządku obrad  posiedzenie  komisji zostało zakończone.Obrady trwały od godz.10.00-13.30
Przewodnicząca Komisji Zdrowia Pomocy 
Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku 

                                                               
                                                                                                                  Apolonia Warzecha 

Protokołowała: INSPEKTOR MARTA KÓŁKOWSKA
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