
DRM.0012.6.2.2020

PROTOKOL NR 17/20
z posiedzenia wyjazdowego Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob 

Niepelnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 18 lutego 2020 
roku, w budynku Warsztatow Terapii Zaj^ciowej, Aleje 3 Maja 5, 

w godzinach od 13.45 do 15.00

Radni obecni na posiedzeniu Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych i Osob 
Niepelnosprawnych:
1) Biaszczynski Marian
2) Czechowska Krystyna
3) Dajcz Slawomir - Wiceprzewodnicz^cy Komisji
4) Masiarek Piotr - Przewodnicz^cy Komisji
5) Olejnik Wiesiawa
6) Wi^dawska Sylwia
7) Czubala Urszula
8) Ludomir Pencina 
Radni nieobecni:

1) W^zyk-Glowacka Marlena

W posiedzeniu udzial wzi^li rowniez:
1) Andrzej Kacperek- Wiceprezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
2) Zofia Antoszczyk - Dyrektor MOPR
3) Grzegorz Janowski - Pelnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiqzywania 

Problemow Alkoholowych
4) Joanna Roll - Kierownik Sekcji Higieny Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
5) Emanuela Krawczykowska -Kierownik Sekcji Higieny Epidemiologii w Piotrkowie 

Trybunalskim
6) Sandra Kurkiewicz 

Trybunalskim
Kierownik Warsztatow Terapii Zaj^ciowej w Piotrkowie

Obradom przewodniczyl Pan Piotr Masiarek Przewodnicz^cy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, 
Spraw Spolecznych i Osob Niepelnosprawnych. W chwili rozpocz^cia posiedzenia na sali 
obecnych bylo 8 czlonkow Komisji, co stanowilo quorum i obrady Komisji byly prawomocne.

I. Proponowany porzqdek dzienny posiedzenia:
1. Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 

i Osob Niepelnosprawnych z dnia 21 stycznia 2020 r.
2. Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 

i Osob Niepelnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego od 5 grudnia 
2018 r., do 31 grudnia 2019 r.

3. Zapoznanie si? z funkcjonowaniem Warsztatow Terapii Zaj?ciowej.
4. Korespondencja kierowana do Komisji.
5. Sprawy rozne.



Przewodniczacy Komisii wprowadzil nastepuiace autopoprawki:
W punkcie 2. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zatwierdzenia projektu „Razem 
mozemy jeszcze wi^cej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa 
Lodzkiego 2014-2020, Priorytet IX „Wl^czenie spoleczne”, Dzialanie 9.2 „Uslugi na rzecz 
osob zagrozonych ubostwem lub wykluczeniem spolecznym”, Poddzialanie 9.2.1. „Uslugi 
spoleczne i zdrowotne”.

W wyniku glosowania Komisja, przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
przyj^la porz^dek, ktory zostal zmieniony wedlug nast^puj^cej kolejnosci:

1. Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 
i Osob Niepelnosprawnych z dnia 21 stycznia 2020 r.

2. Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 
i Osob Niepelnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

3. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zatwierdzenia projektu „Razem 
mozemy jeszcze wi^cej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Wojewodztwa Lodzkiego 2014-2020, Priorytet IX „Wl^czenie spoleczne”, 
Dzialanie 9.2 „Uslugi na rzecz osob zagrozonych ubostwem lub wykluczeniem 
spolecznym”, Poddzialanie 9.2.1. „Uslugi spoleczne i zdrowotne”.

4. Korespondencja kierowana do Komisji.
5. Sprawy rozne.
6. Zapoznanie si$ z funkcjonowaniem Warsztatow Terapii Zaj^ciowej.

Punkt 1
Przyj^cie protokolu z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 
i Osob Niepelnosprawnych z dnia 21 stycznia 2020 r.
W wyniku glosowania Komisja, przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych, 
przyj^la protokol z posiedzenia Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 
i Osob Niepelnosprawnych z dnia 21 stycznia 2020 r.

Punkt 2
Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Spolecznych 
i Osob Niepelnosprawnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Komisja przyj^la Sprawozdanie do wiadomosci.

Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie zatwierdzenia projektu „Razem mozemy 
jeszcze wi^cej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa 
Lodzkiego 2014-2020, Priorytet IX „Wl^czenie spoleczne”, Dzialanie 9.2 „Uslugi na rzecz 
osob zagrozonych ubostwem lub wykluczeniem spolecznym”, Poddzialanie 9.2.1. „Uslugi 
spoleczne i zdrowotne”.

Pan Grzegorz Janowski: W ubieglym roku skladalismy duzy projekt do Urz^du 
Marszalkowskiego w Lodzi, w ramach srodkow unijnych na taki program, dotycz^cy osob 
zagrozonych ub6stwenr4\wykluczeniem wszelkim spolecznym. Ten projekt zostal pozytywnie



zaopiniowany i dostalismy ze srodkow unijnych kwot$ w wysokosci 7,5 min zlotych, w tym 
udzial wtasny tj. 1 min zlotych. Ten projekt b^dzie realizowany od 1 marca 2020 roku przez 
prawie 3 lata do kohca grudnia 2022 roku. Ten program jest wszechstronny i kierowany jest do 
roznych grup wiekowych od dzieci przez mlodziez o osoby dorosle i seniorow - sklada si? z 9 
elementow. Cz?sc tych elementow kontynuujemy, bo realizowalismy we wczesniejszych 
programach unijnych, a cz?sc jest elementow nowych. Jednym z elementow, ktore b?dziemy 
realizowali b?dzie to Klub Wsparcia dla Osob z Niepelnosprawnosci^ Umyslow^ dla osob 
doroslych. B?dzie prowadzony w godzinach popoludniowych od godz. 15.30 - 19.00 
i skierowany jest dla okolo 20 osob. Sens tego klubu polega na tym, ze uczestnicy przychodz^ 
na zaj?cia do Warsztatow Terapii Zaj?ciowej w godz. rannych od 8.00 do 15.30, a pozniej 
wracaj^ do domu. Drugim elementem przeprowadzonym przez gospodarzy to sq mieszkania 
wspomagane, mamy takich mieszkah 5 na ul. Wysokiej 15, s^ to mieszkania treningowe 
polegaj^ce na tym, ze osoby z niepelnosprawnosci^ b?d$ uczyly si? samodzielnego zycia i b?d^ 
uczone podstawowych czynnosci wykonywanych, zeby ich zycie bylo samodzielne rowniez w 
kontaktach na zewn^trz. Inne elementy to jest podobny zakres dzialalnosci klub wsparcia 
z kolei dla dzieci i mlodziezy prowadzonych przez osrodek „Szansa”, ktory przeniosl si? na 
ul. Wolborska. Jest to podstawowa dzialalnosc tej „Szansy” i na t^ dzialalnosc idzie najwi?ksza 
ilosc pieni?dzy tj. prawie 2 min zlotych. Jest to dzialalnosc z kolei dla dzieci i mlodziezy z 
roznymi zaburzeniami. S3 takie elementy jak: uslugi opiekuhcze, ktore chcemy wprowadzic 
dla osob pozostaj^cych w domach. Prowadzimy tak^ polityk?, zeby te osoby pozostawic w 
swoim srodowisku i o ile to si? da, zeby zostaly u siebie w domu, a nie byly kierowane do 
Domu Pomocy Spolecznej. Dodatkowo jeszcze b?dzie taka usluga na uslugi opiekuhcze w 
sobot? kierowane dla osob, ktore S3 obloznie chore. Ciekawym jeszcze rozwi3zaniem, ktore 
chcemy uruchomic od 1 kwietnia br. jest to wypozyczalnia sprz?tu rehabilitacyjnego. Ta 
wypozyczalnia zlokalizowana juz jest na ul. Zamurowej 5, b?dzie funkcjonowala w strukturze 
Dziennego Domu Pomocy Spolecznej i tarn zakupujemy wszelkiego rodzaju sprz?ty 
rehabilitacyjne od lozek elektrycznych, wozki inwalidzkie i szereg roznych sprz?tow. Zasada 
b?dzie polegala na tym, ze na podstawie umowy bezplatnej ten sprz?t b?dzie wypozyczany 
osobom zakwalifikowanym na okres pol roku z mozliwosci3 opcji przedluzenia, jak gdyby ten 
sprz?t b?dzie bardziej dost?pny dla osob z rodzin niezamoznych, ktory b?dzie bezplatny. 
Proponujemy rozwijac rodzicielstwo zast?pcze prowadzone w ramach Miejskiego Osrodka 
Pomocy Spolecznej. Mamy taki osrodek zajmuj3cy si? rodzinami zast?pczymi na ul. Wysokiej. 
Tam jest okolo 100 osob zwi3zanych z tym osrodkiem - rodziny zast?pcze. Chcemy uruchomic 
klub emeryta na osiedlu „Wyzwolenia”. Klub b?dzie prowadzil partner spoleczny tj. 
stowarzyszenie „Mam S3siada” i tarn od rana do wieczora ten klub b?dzie funkcjonowal. 
Chcemy uruchomic dodatkow3 swietlic? dla dzieci z rodzin zagrozonych i taka swietlica b?dzie 
funkcjonowala w Al. 3-go Maja 3.

Pani Krystyna Czechowska: W jakiej formie b?d3 wspomagane osoby z rodzicielstwa 
zast?pczego?

Pan Grzegorz Janowski odpowiedzial, ze b?dzie to praca z rodzicami zast?pczymi, szkolenia 
roznego rodzaju, wyjazdy integracyjne. W zwi3zku z tym, ze te dzieci S3 z roznego rodzaju 
zaburzeniami i schorzeniami b?d3 dodatkowo badane w poradni psychologiczno- 
pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Przewodnicz3cy Komisji poddal pod glosowanie przedmiotowy projekt uchwaly.
W wyniku glosowania Komisja, przy 7 glosach za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj3cych, 
zaopiniowala pozytywnie projekt uchwaly w sprawie zatwierdzenia projektu „Razem mozemy 
jeszcze wi?cej” w, ramach Regionalnego Progranm Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego



2014-2020, Priorytet IX „Wl^czenie spoleczne”, Dzialanie 9.2 „Uslugi na rzecz osob 
zagrozonych ubostwem lub wykluczeniem spolecznym”, Poddzialanie 9.2.1. „Ushigi spoleczne 
i zdrowotne”.
Opinia Nr 27/14/20

Punkt 4
Korespondencja kierowana do Komisji.
Brak korespondencji kierowanej do Komisji.

Punkt 5
Sprawy rozne.
Pan Przewodnicz^cy Komisji zapytal si? w jaki sposob nasze miasto i okolice jest 
przygotowane do zagrozenia epidemiologicznego, ktore rozprzestrzenia si? na calym swiecie? 
Poruszyl spraw? w ktorej wyjasnia, ze pojawil si? problem, ktory wyst?puje w szpitalu na 
ul. Kopernika - bakteria legionella, poprosil o informacj? w tym temacie.

Pani Joanna Roll: Jezeli chodzi o bakterie legionelle to Szpital Wojewodzki jest wyposazony 
w urzqdzenie, ktore zabija bakterie. Probki byty pobrane, trzeba czekac 10 dni na wyniki 
i dopiero po tym czasie b?d^ odczytane wyniki i wtedy b?dzie wiadomo, czy woda jest zdatna 
do k^pieli. Zakazem obj?tym jest tylko korzystanie z prysznicow, natomiast umywalki i sprz?t 
ktory jest na wyposazeniu ma zapewnion^ ciepl^ wod? biez^c^. Jezeli chodzi o koronawirusa 
to zostal opracowany plan dzialania zatwierdzony przez Wojewod? na wypadek epidemii, 
gdyby do nas dotarl. Urz^d Miasta wytypowal 2 obiekty ewentualnie do kwarantanny (Osrodek 
Sportu i Rekreacji oraz ZSP nr 6 im. Krolowej Jadwigi). Do kwarantanny powinny bye 
pomieszczenia odizolowane i zapewnione wzgl?dem sanitamym. Mamy tez zapewniony 
transport na terenie miasta w planie na wypadek epidemii.
Pani Emanuela Krawczyhska powiedziala, ze chodzi o transport dla osob, ktore by mialy 
poddac si? kwarantannie.
Pan Piotr Masiarek: Nie ma do kohea doprecyzowanego pewnego sposobu realizaeji tego 
zadania, gdyby nast^pilo realne zagrozenie w postaci ewentualnie transportu i miejsca 
odizolowania. Czy to jest na etapie zamkni?tym, czy nast^pi^ ewentualne uzupelnienia tego 
planu dzialania, jezeli nast^piloby jakies faktyezne zagrozenie?
Pan Andrzej Kacperek Wiceprezydent Miasta: Plan jest zatwierdzony przez Wojewod? 
Lodzkiego, a wi?c obowi^zuje. Gdyby bylo tak, ze sytuaeja b?dzie zmienna i dynamiezna to 
my takze b?dziemy starali si? dostosowac do zmieniaj^cych si? warunkow.
Pani Emanuela Krawczykowska: Hose osob, ktora si? zaszczepila przeciwko grypie wynosi 
3332 osoby w miescie, jak i w powiecie. Zachorowalo na gryp? w tym roku w styezniu 
574 osoby, natomiast do 15 lutego zachorowalo 2200 osob. Na terenie naszego miasta nie 
mamy takiego programu profilaktycznego, ktory by refundowal szczepienia przynajmniej dla 
osob starszyeh, czy w podeszlym wieku. Srednia cena szczepienia wynosi okolo 40 zl.
Pani Joanna Roll: Wnioskowalibysmy, jezeli jest taka mozliwosc, aby uruchomic taki 
program dla seniorow odnosnie szczepienia przeciwko grypie.
Pan Ludomir Pencina: Czy w stosunku do ubieglego roku jest wi?ksza liezba zachorowah na
gryp??
Pani Emanuela Krawczykowska: Jest to caly czas wzrost. W 2018 roku - 10.235 zachorowah 
w calym roku, w 2019 roku - 13.258 zachorowah, czyli jest znacz^cy wzrost. Jesli wezmiemy 
pod wzgl?dem analizy sezonowosc, poniewaz sezon jest od 1 wrzesnia do kohea kwietnia, 
licz^c
W sezonie 2017/2018 roku - 9.191 zachorowah. W sezonie 2018/2019 - 11.030 zachorowah,, 
natomiast w sezonie 2019/2020 - 7.729 zachorowah.

sezonowosc jest porownywalnym poziomie.grypy tasezon na



Pan Ludomir Pencina: Jak wygl^da sytuacja z osobami, cudzoziemcami, ktorzy nie majq 
wskazanych objawow, jesli chodzi o zachorowanie na koronawirusa, gdzie i do kogo maj^ si$ 
zglaszac? Czy mozna b^dzie sprawdzic jak wygl^da podstawowe zabezpieczenie, czy 
w aptekach dost^pne maseczki?

Pani Joanna Roll powiedziala, ze na chwil$ obecn^ rozdawane ulotki, ktore zostafy 
rozwiezione na teren miasta odnosnie mycia rqk. Jezeli jednak osoba by si$ taka znalazla to 
musi si$ zglosic na SOR do szpitala na ul. Rakowskiej.

Pani Emanuela Krawczykowska: Jezeli chodzi o szczepienia dzieci mamy powazny problem. 
Najbardziej problem stwarzaj^ rodzice, ktorzy nie wykonuj^ szczepieh ochronnych. Stacja 
prowadzi rejestr od 2016 roku za porozumieniem z Wojewod^. Od 2016 roku prowadzimy 
post^powania wobec takich rodzicow. Obecnie mamy 85 dzieci, ktore nie szczepione i tu 
trzeba pomnozyc razy 2, jesli chcemy wiedziec ilu rodzicow. Jesli ten poziom wyszczepialnosci 
w naszym rejonie spadnie ponizej 95 % b^dziemy miec coraz wi^cej przypadkow na 
zachorowania na odr$, ktore mialy miejsce w 2019 roku.

Pan Ludomir Pencina powiedzial, ze niektore miasta w Polsce wprowadzify nieprzyjmowanie 
dzieci nieszczepionych do przedszkoli. Stwierdzil, ze nalezaloby to rowniez rozwazyc.

Przewodnicz^cy Komisji poddal pod glosowanie wniosek dotycz^cy rozwazenia mozliwosci 
wprowadzenia bezplatnego programu szczepienia przeciwko grypie dla osob starszych.
W wyniku glosowania (7 glosow za, bez glosow przeciwnych i wstrzymuj^cych), Komisja 
przychyliia si^ do wniosku, ktory zostal przekazany do Prezydenta Miasta celem 
przeanalizowania sprawy i podj^cia stosownych dzialah (DRM.0012.13.2020).

Punkt 6
Zapoznanie si^ z funkcjonowaniem Warsztatow Terapii Zaj^ciowej.

kierownik Warsztatow Terapii Zaj^ciowej:
Warsztaty Terapii Zaj^ciowej jest to placowka dziennego pobytu dla osob niepeinosprawnych 
ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepelnosprawnosci. Podstaw^ do kwalifikowania 
osob do udzialu w terapii w placowce jest wskazanie w orzeczeniu. Opiek^ w warsztatach 
obj^tych jest 95 osob i te zaj^cia w placowce odbywaj^ si? w 5-osobowych grupach w tzw. 
pracowniach. Kazda pracownia ma swoj profil i te profile s^ rozne, m.in. pracownia plastyczna, 
fotograficzna i informatyczna, gospodarstwa domowego, w zaleznosci jakie kto ma 
zainteresowania do takiej pracowni jest kwalifikowany i tarn przebywa do momentu 
opanowania jakiejs umiej?tnosci, ktore mu si? w dalszym zyciu przydadz^. Warsztaty s^ 
rozmieszczone w 5 lokalizacjach na terenie Piotrkowa Trybunalskiego (ul. Pawlikowskiego 1, 
ul. Zamkowej 5, ul. Rycerskiej 16, ul. Dworskiej 11, ul. Al. 3-go Maja 5). Juz niebawem z 4 
lokalizacji b?dziemy rezygnowac z uwagi na to, ze przenosimy si? do obiektu na ul. Wysokiej 
21 i zostawiamy ten lokal, ktory jest dose duzy i jakby zabezpieczy nam mozliwosc 
zorganizowania zaj?c dla 6 grup, natomiast 13 grup przeprowadza si? do nowego obiektu, ktory 
aktualnie jest w remoncie, bo trzeba tarn przeprowadzic prace polegaj^ce na uzupelnieniu 
tynkow, wykonaniu malatury sciany itd. Finansowanie WTZ odbywa si? z 2-ch zrodel, czyli w 
90 % ze srodkow Pahstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych i 10 % to s^ 
srodki wlasne powiatu. Na dzieh dzisiejszy warsztaty do dyspozycji majq ponad 2 min zlotych. 
Wydatki zwi^zane z funkcjonowaniem tej placowki okresla rozporz^dzenie. Jest to kilka 
pozycji na ktorejnozemy przeznaczyc pieni^dze i jakby poza te ramy nie mozemy wychodzic. 
Jest tez taki

Pani Sandra Kurkiewicz

jak uzupelnienie wyposazenia, wi?c jakby mozemy sobie przeznaczyc

\



pieni^dze tez i na doposazenie placowek w meble, sprz^ty, ktore potrzebne do prowadzenia 
zaj^c np. keyboardy, komputery.

Pan Piotr Masiarek: He osob jest zatrudnionych?
Pani Sandra Kurkiewicz - kierownik Warsztatow Terapii Zaj^ciowej: Na chwil$ obecn^ 
30 osob na 28 etatach, z czego 19 osob to s^ instruktorzy terapii zaj^ciowej, bo tyle mamy grup 
terapeutycznych, 2 osoby prowadz^ rehabilitacje, zatrudniony jest psycholog, kierowca, 
2 sprz^taczki i 5 osob obstuguj^ce sprawy administracyjne.

Pan Piotr Masiarek zapytal si$, czy te 95 osob jest w jakis sposob gronem zamkni^tym i czy 
jest mozliwosc poszerzenia?
Pani Sandra Kurkiewicz - kierownik Warsztatow Terapii Zaj^ciowej: Na dzieh dzisiejszy 
nie, poniewaz zeby zwi^kszyc ilosc osob, ktore przebywaj^ w WTZ to trzeba napisac wniosek 
o rozszerzenie WTZ i taki wniosek napisalismy w pazdziemiku w tamtym roku i z przyczyn od 
nas niezaleznych ta nowa grupa niepowstala. Przyczyna jest taka, ze powiat odmowil 
finansowania osob z powiatu w Piotrkowie Trybunalskim, natomiast nasi kandydaci s^ to 
osoby, ktore nie zamieszkujq wcale w miescie tylko poza miastem.

Na tym protokol zakohczono.

Przewodnicz^cy 
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, 

Spraw Spolecznych i Osob 
Niepelnosprawnych

flHotr Masiarek

Protokol sporz^dzila:

Monika Mroz
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