BRM.0012.3.6.2020
Protokół Nr 18/20
posiedzenia Komisji Społecznej
Rady Miasta Piekary Śląskie
w dniu 25 sierpnia 2020 roku
Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym i rozpoczęło się o godz. 12:00. Posiedzenie zgodnie z §23
ust. 3 Statutu Piekar Śląskich Miasta na prawach powiatu poprowadził Wiceprzewodniczący Komisji.
Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwierając posiedzenie Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej Bartosz Szołtysik powitał gości,
członków Komisji oraz stwierdził prawomocność obrad. Na posiedzeniu obecnych było 9 radnych.
Lista obecności członków Komisji oraz lista obecności gości stanowią odpowiednio załączniki 1 i 2 do
protokołu.
Ad.2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Komisji zawnioskował o zmianę porządku obrad poprzez rozpatrzenie punktu 5
jako punktu 6 wraz ze zmianą numeracji kolejnych punktów porządku (załącznik nr 3 do protokołu).
Radni przyjęli wniosek o zmianę porządku obrad jednogłośnie (9 głosów ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0
wstrzymujących się).
Ad.3. Przyjęcie protokołu nr 17/20 posiedzenia Komisji w dniu 23 czerwca 2020 r.
Wobec braku uwag protokół nr 17/20 został przez Komisję przyjęty.
Ad.4. Informacja o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piekarach Śląskich.
Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piekarach Śląskich przedstawiła prezentację, która
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Poinformowała, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemii
oraz decyzją Wojewody Śląskiego zajęcia w ramach warsztatów zostały zawieszone od 12 marca br.
do 5 lipca br. Dodała, że terapeuci przez cały ten czas kontaktowali się z uczestnikami telefonicznie.
Od 6 lipca br. wrócono do normalnego trybu pracy, działalność warsztatów jest prowadzona zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia w zakresie działań mających na celu zapobieganie
rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2. Obecnie w ramach Funduszowego Pakietu
Antywirusowego czyli finansowanego z Unii Europejskiej zestawu działań na rzecz walki
z koronawirusem i jego gospodarczymi skutkami warsztaty ubiegają się o dofinansowanie.
Radny Czesław Wymysło zapytał o maksymalną liczbę miejsc dla uczestników w ramach terapii
zajęciowej.
Kierownik WTZ poinformowała, że zgodnie z podpisaną umową z Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z Urzędem Miasta Piekary Śląskie liczba uczestników
warsztatów wynosi 70 osób. Ta liczba jest swoistym wyznacznikiem, którego Stowarzyszenie jest
zobowiązane przestrzegać. Dodała, że uczestnikami warsztatów są również osoby z miast ościennych
m.in. mieszkańcy Tarnowskich Gór i Siemianowic Śląskich. Są to osoby, które zostały uczestnikami na
etapie powstawania warsztatów, kiedy to liczba chętnych piekarzan była niewielka. Obecnie WTZ
ubiegają się o otwarcie dodatkowej pracowni od stycznia 2021 roku oraz zwiększenie liczby
uczestników. Dodała, że wydana została decyzja Urzędu Miasta, która zezwala na poszerzenie
działalności o pięć osób.
Radny Łukasz Ściebiorowski wyraził uznanie dla pracy podopiecznych oraz pracowników Warsztatów
Terapii Zajęciowej oraz zapytał o okres oczekiwania na wolne miejsce. Dodatkowo zapytał o stan
sytuacji finansowej w obecnym roku w związku z epidemią.
Kierownik WTZ odpowiedziała, że jest to trudne do określenia. Uczestnicy w ramach rehabilitacji
zawodowej są przygotowywani do podjęcia pracy zawodowej i część z nich tę pracę podejmuje, ale są
również sytuacje losowe, które powodują że uczestnik ze względów zdrowotnych oraz związanych
z wiekiem zmienia swoje miejsce zamieszkania albo trafia do całodobowego ośrodka. Nie są to więc
sytuacje, które można przewidzieć. Poinformowała, że w tym roku w związku z epidemią nie odbył się
kiermasz wielkanocny oraz jeden z koncertów charytatywnych zaplanowanych na maj. Dodała, że
trwają przygotowania do kiermaszu bożonarodzeniowego oraz wyraziła nadzieję, że w przyszłym roku
warsztaty ruszą ze zdwojoną siłą.
Wiceprzewodniczący Komisji zapytał czy Warsztaty Terapii Zajęciowej są w stanie samodzielnie
sprostać wymaganiom postawionym przez Ministerstwo Zdrowia.
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Kierownik WTZ odpowiedziała, że uczestnikom warsztatów jest mierzona gorączka. Łazienki
i kontakty są na bieżąco dezynfekowane. Dodała, że otrzymano zapas płynów dezynfekcyjnych,
maseczek oraz rękawiczek z Urzędu Miasta.
Wobec braku uwag informacja została przez Komisję przyjęta.
Ad.5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku 396.


Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
działających na terenie Miasta Piekary Śląskie (druk 396) załącznik nr 5 do protokołu.

Pracownik Biura Zdrowia i Spraw Społecznych poinformowała, że w związku ze zgłoszeniami ze
strony aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta w sprawie zmiany rozkładu godzin
zgodnie z treścią art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne koniecznym jest podjęcie uchwały
w przedmiotowej sprawie. Jest to akt prawa miejscowego, dlatego przedmiotowy projekt uchwały
został poddany konsultacjom społecznym. Konsultacje społeczne odbyły się między 5 a 12 sierpnia
br., podczas ich trwania nie wpłynęła żadna opinia. Dodatkowo podjęcie przedmiotowej uchwały
zostało poprzedzone uzyskaniem opinii Śląskiej Izby Aptekarskiej, która wskazała że rozkład pracy
aptek jest dostosowany do potrzeb ludności i zapełnia dostępność do świadczeń zarówno w dni
świąteczne jak i dni wolne od pracy, a także w porze nocnej. Dodała, że zmiany dotyczą skrócenia
godzin otwarcia o 1h. Są to dwie apteki: w Brzezinach Śląskich i na Osiedlu Wieczorka.
Radny Czesław Wymysło zapytał czy w mieście przybyło aptek.
Pracownik BZS odpowiedziała, że nie. Od podjęcia uchwały w listopadzie 2019 r. aptek na terenie
miasta jest 17, w tym jedna dostępna całodobowo.
Radny Maciej Czempiel zapytał co się stanie, jeśli po podjęciu uchwały któraś z aptek będzie
pracowała w innych godzinach.
Pracownik BZS odpowiedziała, że w takim przypadku apteka jest zobligowana do zgłoszenia zmiany
rozkładu godzin pracy.
Radny Łukasz Ściebiorowski zapytał czy pojawiły się skargi na to, że apteka nie przestrzega rozkładu
godzin pracy wyznaczonych przez uchwałę Rady Miasta.
Pracownik BZS odpowiedziała, że do tej pory nie wpłynęła żadna taka skarga.
Projekt uchwały zawarty w druku nr 396 zaopiniowano pozytywnie (9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów „wstrzymujących się”).
Ad.6. Analiza działalności Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Piekarach Śląskich.
Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych poinformował, że
Centrum działa w Piekarach Śląskich od 1 stycznia 2019 roku po likwidacji Domu Dziecka
w Piekarach Śląskich. Centrum zajmuje się koordynacją, obsługą administracyjno-ekonomiczną
wszystkich punktów placówek opiekuńczo-wychowawczych w mieście. Dodał, że Centrum działa na
podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
W chwili obecnej w placówkach jest 49 podopiecznych, dodatkowo 2 kolejne osoby zostaną
skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich do jednej z placówek
opiekuńczo-wychowawczych. Zatrudnienie w Centrum wynosi 11 osób, w tym 2 osoby zatrudnione są
na ½ etatu. Natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest zatrudnionych po 6 osób.
Głównym zadaniem placówek jest zapewnienie opieki, wychowania i wspomagania podopiecznych
oraz współpraca z rodzinami w celu jak najszybszego powrotu dzieci do rodzin. Poinformował, że
około 30% podopiecznych wraca po roku/dwóch latach do swoich rodzin. W pozostałych przypadkach
dzieci przebywają w placówkach do momentu całkowitego usamodzielnienia się, bądź trafiają do
ośrodków wychowawczych lub zakładów poprawczych (odsetek 5%). Centrum współpracuje
z wieloma instytucjami są to m.in. MOPR w Piekarach Śląskich, Miejska Komenda Policji w Piekarach
Śląskich oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich. Dodał, że okres epidemii
jest bardzo trudnym okresem czasu dla dzieci jak i pracowników placówek opiekuńczowychowawczych. Od 12 marca do połowy lipca bieżącego roku podopieczni byli całkowicie
odizolowani od świata zewnętrznego, natomiast do połowy czerwca jedynym możliwym wyjściem było
wyjście na zakupy. Ponadto byli oni odcięci od kolegów oraz możliwości samodzielnego wyjścia na
zewnątrz. Od połowy lipca w pełnym zakresie przywrócono możliwość kontaktu dzieci z rodzicami.
Poinformował, że olbrzymim wyzwaniem dla Centrum było zorganizowanie możliwości zdalnego
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nauczania, natomiast współpraca ze szkołami umożliwiła zabezpieczenie ośrodka w sprzęt
komputerowy. Dodatkowo Dyrektor podziękował Biuru Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Urzędowi
Miasta za sprawne zaopatrzenie w środki higieny. Poinformował, ze realizacja budżetu Centrum na
dzień 31 lipca 2020 r. jest bardzo obiecująca i wynosi średnio 56%. Dodał, że w związku z zniesieniem
części restrykcji do skutku doszły wyjazdy kolonijne organizowane corocznie. Dodatkowe projekty
i programy czyli wyjazdy zorganizowane przez placówki zostały sfinansowane przy współpracy ze
Stowarzyszeniem ,,Przyjaciel”. Konto Stowarzyszenia zasiliły środki przekazane przez Państwa
Schade, które początkowo zostały zebrane na dwutygodniowy obóz w Danii dla podopiecznych
placówek opiekuńczo-wychowawczych. W związku z tym udało się zorganizować wyjazdy do
Energylandii, Legendii oraz parków wodnych. Dodał, że 4 tygodnie temu nawiązano współpracę
w kwestii opieki rehabilitacyjno-fizjoterapeutycznej dla dzieci oraz młodzieży z Rehabilitas Sp. z o.o.
W pierwszym etapie skorzysta z niej 13 podopiecznych piekarskich placówek opiekuńczowychowawczych. Na koniec Dyrektor wyraził nadzieję na podniesienie poziomu zatrudnienia
co najmniej o połowę dotychczasowych etatów w poszczególnych placówkach należących do
Centrum.
Wobec braku dalszych uwag informacja została przez Komisję przyjęta.
Ad.7. Korespondencja.
Brak korespondencji.
Ad.8. Wnioski radnych i sprawy bieżące.
Radni nie zgłosili żadnych wniosków i zapytań. Stan obecnych zgodny z listą obecności tj. 9 radnych.
Wobec zrealizowanego porządku obrad posiedzenie Komisji Społecznej zostało zamknięte.
Posiedzenie Komisji zakończyło się o godzinie 13:00.
Sporządziła:
Magda Gregorczuk

Wiceprzewodniczący
Komisji Społecznej
Rady Miasta Piekary Śląskie

radny Bartosz Szołtysik
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