
Protokół Nr 13/14 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

odbytego w dniu 27 lutego 2014 r. 
 

Posiedzenie komisji otworzył Pan Waldemar Semaszczuk – Przewodniczący Komisji, 

który powitał radnych i zaproszonych gości oraz przedstawił proponowany na dzisiejsze 

posiedzenie porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

 

1. Zapoznanie się z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie 

Widawskiej. 

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłaszano uwag. Następnie Przewodniczący 

Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu z poprzedniego posiedzenia. Dodał, 

że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu, poza tym oznajmił, iż jest 

możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu dzisiejszym. 

W związku z tym, że do protokołu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

przewodniczący komisji zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Przystępując do realizacji pierwszego punktu zaplanowanego porządku obrad, głos zabrała 

Pani Dorota Pawlak – kierownik Środowiskowy Domu Samopomocy w Dąbrowie 

Widawskiej, która poinformowała, że ta placówka jest domem typu ABC. Oznacza to, iż 

mogą z niego korzystać osoby z zaburzeniami psychicznymi, tj.  z upośledzeniem 

umysłowym, chorujące psychicznie lub z innymi zakłóceniami czynności psychicznych. 

Dodała, że statutowa liczba osób w ŚDS to 40 miejsc dla niepełnosprawnych, jednak 

faktyczna liczba w ciągu roku się zmienia. 

W toku dalszej wypowiedzi Pani Kierownik oznajmiła, że na mocy Porozumienia między 

Wójtem gminy Widawa i Wójtem gminy Szczerców z dnia 5 października 2011 r. w sprawie 

umożliwienia korzystania niepełnosprawnych mieszkańców gminy Szczerców z usług 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, w roku 2013 oprócz 

uczestników z terenu Gminy Widawa z usług ŚDS  korzystał 1 uczestnik z terenu gminy 

Szczerców. Odpłatność roczna za udział jednego uczestnika z sąsiedniej gminy to kwota 

2.309,95zł.   

Kontynuując swoje wystąpienie Pani Pawlak oznajmiła, że w 2013 r. do Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej skierowano 55 osób niepełnosprawnych.  

Jeżeli chodzi o kadrę pracowniczą, to Środowiskowy Dom zatrudnia 11 osób, co stanowi 9 

etatów, oznajmiła Pani Kierownik. 

W toku dalszej wypowiedzi Pani Pawlak poinformowała, że budżet Środowiskowego Domu 

Samopomocy w roku 2013 wyniósł 496. 704, 00 zł. Wymienioną kwotę stanowią dotacje 

podstawowe wynikające z liczby uczestników oraz środki pozyskane dodatkowo na bieżącą 

działalność w kwocie 24.200 zł, które przeznaczono na zakup paliwa opałowego, paliwa do 

samochodu służbowego, szkolenia pracowników, opłacenie rachunków za prąd oraz 

materiałów do terapii. 

W toku wypowiedzi Pani Kierownik przekazała radnym informację dotyczącą 

zagospodarowania czasu przez pensjonariuszy. Dodała, że uczestnicy biorą udział w zajęciach 

stosownie do ich stanu zdrowia, zainteresowań, możliwości oraz wieku. Korzystają z 

treningów higieny osobistej, odzieży i otoczenia, treningów kulinarnych, treningów spędzania 

czasu wolnego, gdzie uczą się obsługi komputera. Biorą udział w teatroterapii, zajęciach 



plastycznych, wykonują robótki ręczne. Uczestniczą w terapii ruchowej, korzystają z 

fizykoterapii. Zimą odśnieżają teren wokół ośrodka, a w ciepłych miesiącach dbają o tereny 

zielone na placu ŚDS, koszą trawę, pielą.  Mogą skorzystać z pomocy pielęgniarki, 

pracownika socjalnego. Osoby w starszym wieku, schorowane są otoczone opieką i pomocą 

medyczną. Ponadto uczestnicy pomagają sobie nawzajem na zasadach samopomocy. 

Większość uczestników poza uczestnikami z samej Dąbrowy Widawskiej korzysta z 

dowozów do placówki samochodem służbowym. Na 45 uczestników 5 osób nie jest 

dowożonych. Uczestnicy korzystają z jednego gorącego posiłku przygotowywanego w 

pracowni kulinarnej. Posiłek ten jest bezpłatny.  

Osoby, których dochód przekracza określone w ustawie o pomocy społecznej kryterium 

dochodowe ponoszą odpłatność za pobyt w ŚDS w wysokości 5 % dochodu na osobę.  

Uczestnicy ŚDS korzystają z wycieczek, wyjazdów na spotkania integracyjne do innych 

ośrodków, ale także biorą udział w organizowanych w naszej placówce spotkaniach 

integracyjnych i okolicznościowych. Uczestniczą w różnych konkursach.  

 W mijającym roku były to następujące spotkania okolicznościowe organizowane w 

ŚDS: Śniadanie Wielkanocne, uroczyste obchody jubileuszu 15 – lecia istnienia ŚDS w 

Dąbrowie Widawskiej 3 lipca 2013 r., Wigilia w  ŚDS w Dąbrowie Widawskiej. 

Ponadto podopieczni brali udział w VIII Wojewódzkim Biegu ku czci  Jana Pawła II w Łasku 

organizowanym przez PCPR w Łasku, w VIII Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie ,,Ziemia Łódzka’’, w ,,X Integracyjnej Megadyskotece” w 

Klubie ,,Protektor” w Białej pod Wieluniem organizowanej przez ŚDS w Osieku, w  XV 

Przeglądzie Twórczości Artystycznej osób niepełnosprawnych ,, Integracja – Sędziejowice 

2013” organizowanym przez ŚDS w Sędziejowicach, w dorocznym Balu Andrzejkowym w 

Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli. 

Poza tym uczestniczą w organizowanych konkursach, np. w Konkursie na najładniejszą 

pisankę organizowanym przez GOK i GKRPA pod patronatem Wójta Gminy Widawa, w 

konkursie ,,Róża królową kwiatów” organizowanym przez ŚDS w Łasku oraz  w Wystawie 

Prac w Łaskim Domu Kultury, biorą udział w plebiscycie ,,Opiekun roku 2013’’ 

organizowanym przez V DPS w Łodzi  pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego,  

biorą udział w konkursie plastyczno-fotograficznym ,,Połączeni pasją” organizowanym przez 

RCPS w Łodzi, byli również uczestnikami Gminnych Dożynek w Brzykowie.   

W toku dalszej wypowiedzi Pani Pawlak oznajmiła, że Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Dąbrowie Widawskiej od pięciu lat uczestniczy w programie ,,Szansa na godne życie” 

realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku ze środków Kapitał 

Ludzki.   Co roku kolejni uczestnicy korzystają z  doradztwa zawodowego, psychologicznego, 

szkoleń, turnusów rehabilitacyjnych.  W roku ubiegłym 5 niepełnosprawnych z naszego ŚDS 

po diagnozie, doradztwie zawodowym i psychologicznym uczestniczyło  w 6 –dniowym  

wyjeździe integracyjnym do Jastrzębiej Góry. Uczestnicy wg indywidualnych potrzeb i 

możliwości zdobyli uprawnienia do obsługi wózków widłowych, stacji paliw LPG, 1 osoba 

ukończyła kurs kulinarny, 1 kurs komputerowy i 1 kurs obsługi kasy fiskalnej. 

Ponadto  4 uczestników ŚDS  skorzystało z kolejnego projektu ,,Wsparcie osób 

niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III” realizowanego m.in. ze środków EFS, 

Kapitał Ludzki, PFRON, Caritas. W ramach tego projektu odbywało się poradnictwo 

psychologiczne, prawne,  zawodowe. Uczestnicy skorzystali z 5 – dniowych Warsztatów 

wyjazdowych promujących aktywność społeczno-zawodową niepełnosprawnych w 

Porszewicach pod Łodzią. 1 uczestniczka skorzystała z kursu zawodowego – bukieciarstwo. 

W roku 2014 w ŚDS jest już na kontrakcie 45 uczestników, oznajmiła Pani Kierownik. 

Poinformowała również, że w roku bieżącym zaplanowany jest 2 - dniowy wyjazd do 

Kazimierza, Nałęczowa i Sandomierza. Wniosek o dofinansowanie w/w wycieczki został 

złożony do PCPR w Łasku. 



Ponadto Gmina Widawa w bieżącym roku decyzją Wojewody Łódzkiego otrzyma środki na 

wykonanie odwodnienia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie 

Widawskiej. Pozyskanie w/w dofinansowania było niezbędne ze względu na częste zalewanie 

piwnic z piecem olejowym i nieskuteczność dotychczasowych rozwiązań. Ponadto ciągle 

ulegają uszkodzeniom fundamenty budynku, oznajmiła Pani Kierownik.  

Następnie Pani Pawlak przedstawiła zaplecze lokalowe ŚDS. Dodała, że parter budynku ma 

zniesione bariery architektoniczne. Budynek jest duży, na uczestnika przypada więcej niż 

wymagane 8 m kw. Dodała, że występują przesłanki o potrzebie zlikwidowania barier 

architektonicznych w odniesieniu do piętra budynku - złożony został wniosek o środki na 

zakup i montaż windy wewnętrznej dwuprzystankowej. 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki posiedzenia Pan Waldemar Semaszczuk zamknął 

obrady Komisji i podziękował wszystkim za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna       Przewodniczący  

 Komisji Spraw Społecznych 

     Waldemar Semaszczuk 
 

 


