
Protokół Nr 3/15 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

odbytego w dniu 24 luty 2015 r. 
 

Kolejne posiedzenie Komisji otworzył Pan Andrzej Kowalczyk – Zastępca 

przewodniczącego komisji, który powitał radnych i zaproszonych gości. W dalszej kolejności 

stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił zaplanowany porządek obrad, 

który przedstawia się następująco: 

 

1. Zapoznanie się z działalnością Środowiskowego Domu Samopomocy  - posiedzenie  

    wyjazdowe.  

2. Analiza wpływów opłat za odbiór odpadów komunalnych za 2014 r.  

3. Sprawy bieżące i różne.  

 

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłaszano uwag. Następnie Zastępca 

Przewodniczącego 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 
Realizując pierwszy punkt dzisiejszego porządku obrad, Komisja udała się do 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej. Pani Małgorzata 

Kaźmierczak – p.o. Kierownika przedstawiła informacje związane z funkcjonowaniem 

ośrodka. Oznajmiła, że z usług tego Domu korzystają osoby wymagające wsparcia 

w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, osoby wymagające zapewnienia potrzeb 

życiowych oraz zabiegów rehabilitacyjnych. Powyższe oznacza, że z usług tego Domu mogą 

korzystać osoby z zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi. Kontynuując Pani Kaźmierczak 

poinformowała, że statutowa liczba miejsc w tym ośrodku wynosi 40, ale faktyczna liczba 

osób tam przebywających zmienia się w ciągu roku i przeważnie jest wyższa.. W toku dalszej 

wypowiedzi Pani Kierownik poinformowała, że na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 

Wójtem Gminy Widawa, a Wójtem Gminy Szczerców z usług tego ośrodka mogą również 

korzystać mieszkańcy gminy Szczerców. Kadrę pracowniczą stanowi 11 osób, co daje 

9 etatów. Główne zajęcia prowadzone w ośrodku to: poradnictwo psychologiczne, trening 

spędzania czasu wolnego, poradnictwo socjalne, wyjazdy w teren, pomoc w załatwianiu 

spraw urzędowych, teatroterapia, trening umiejętności społecznych, opieka pielęgniarska, 

trening higieniczny, trening kulinarny, fizjoterapia, terapia zajęciowa w pracowni plastycznej 

i robótek ręcznych, a także trening stolarski. Większość uczestników jest dowożona do ŚDS, 

niektórzy dochodzą samodzielnie. W ramach treningu kulinarnego pensjonariusze mogą 

skorzystać z ciepłego obiadu. W 2014 r. budżet Domu wyniósł 517.173,00 zł  i został 

wykorzystany na bieżącą działalność oraz inwestycje. M.in. zakupiono materiały do pracowni 

plastycznej, kulinarnej i komputerowej, drobny sprzęt biurowy, artykuły gospodarstwa 

domowego i inne. Na inwestycje w 2014 r. pozyskano kwotę ok. 202 tys. zł, które zostały 

przeznaczone na dalszą realizację zaleceń ppoż dotyczących piętra budynku oraz 

odwodnienia całego budynku ŚDS. Poza tym w ubiegłym roku pensjonariusze skorzystali 

z następujących spotkań i wycieczek integracyjnych: 

- wycieczka do Częstochowy, 

- Śniadanie Wielkanocne w Dąbrowie Widawskiej, 

- udział w konkursie „Na najładniejszą pisankę”, 

- uczestnictwo w IX Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych, 



- udział w imprezie „Niedziela z rodziną” zorganizowanej przez GOK Widawa, 

- udział w XVI Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 

organizowanym przez ŚDS Sędziejowice, 

- udział w Dożynkach Gminnych w Widawie, 

- udział w spotkaniu integracyjnym organizowanym przez ŚDS Strobin, 

- wycieczka do Sandomierza i Bałtowa, 

- wycieczka do Kalisza i Bałuchowa, 

- udział oraz uczestnictwo w wystawie zorganizowanej przez ŚDS w Łasku pn. „Dary 

natury”, 

- udział w Balu Andrzejkowym w miejscowym Domu oraz w ŚDS w Zduńskiej Woli. 

W toku dalszej wypowiedzi Pani Kierownik poinformowała, że budżet na 2015 r. wynosi 432 

tys. zł. Dodała, że został złożony wniosek dotyczący zakupu i zamontowania windy 

wewnętrznej dwuprzystankowej wraz niezbędnymi robotami budowlanymi na ogólną kwotę 

130 tys. zł.. Wykonanie tej inwestycji planowane jest na rok 2016. Poza tym planowana jest 

termomodernizacja budynku ŚDS wraz przebudową instalacji centralnego ogrzewania. 

W toku dalszej wypowiedzi Pani Kaźmierczak zapoznała radnych z planowanymi 

spotkaniami okolicznościowymi na rok 2015. Byłoby to: spotkanie Wielkanocne, impreza 

integracyjna „Razem dla Niepełnosprawnych”, wycieczka do Tomaszowa Mazowieckiego, 

spotkanie andrzejkowe, spotkanie wigilijne.  

Na zakończenie Pani Kaźmierczak oznajmiła, że ŚDS współpracuje z Placówkami Służby 

Zdrowia oraz instytucjami – Poradnią Zdrowia Psychicznego, szpitalem, PCPR, UG Widawa, 

UG Szczerców, PEFRON w Łodzi, ZUS, KRUS, Policją i szkołami.  

 

Ad. 2 

W tym punkcie obrad Pani Dorota Słowińska – Skarbnik Gminy przedstawiła dane dotyczące 

gospodarki odpadami. Dodała, że obecna umowa Gminy z firmą odbierającą odpady wygasa 

z końcem czerwca wobec tego przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na wyłonienie 

firmy, która od lipca będzie odbierała odpady od mieszkańców naszej gminy. 

 

Ad. 3 

Realizując ostatni punkt porządku obrad na posiedzeniu powitano Panią Longinę Oleszczuk – 

Sekretarza Gminy, przedstawiła projekt uchwały, który zostanie za zgodą radnych 

wprowadzony do porządku obrad. Pani Sekretarz poinformowała, że projekt dotyczy 

powołania Rady Społecznej, która jest organem opiniodawczym w sprawach związanych z 

funkcjonowaniem służby zdrowia na terenie gminy. 

W związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na dzisiejsze posiedzenie oraz brakiem 

dodatkowych pytań Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych – Pan Andrzej 

Kowalczyki zamknął obrady Komisji i podziękował wszystkim za uczestnictwo. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna        

Przewodniczący 

Komisji Spraw Społecznych 

         Piotr Dobrowolski 


