
        P R O T O K Ó Ł 
ze  wspólnego  posiedzenia  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Sportu  oraz  Komisji
Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miasta Chełm odbytego w dniu 20
grudnia  2016  r.  w  sali  Nr  1  Urzędu  Miasta  Chełm przy  ul.  Lubelskiej  65  pod
przewodnictwem pani Joanny Lis – Przewodniczącej Komisji Rodziny, Zdrowia i
Ochrony Środowiska.

Obecni  członkowie  Komisji  –  wg  załączonej  listy  obecności  tj.  10  osób.

Czas trwania posiedzenia Komisji od godz. 900  do godz. 1000.

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

1. Pan Stanisław Mościcki – Zastępca Prezydenta Miasta Chełm;

2. Pani Barbara Rozwałka – Skarbnik Miasta Chełm;

3. Pani Joanna Prokopiuk– Wydział Budżetu UM;

4. Pan  Mariusz  Żabiński  –  Zastępca  Dyrektor  Miejskiego  Samodzielnego

Publicznego ZOZ w Chełmie;

5. Pani Marzena Szkałuba  – p.o. Kierownika ds. PFRON w MOPR w Chełmie;

6. Pani Jolanta Gierasimiuk – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM;

7. Pani Irena Żółkiewska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM;

8. Pani  Elżbieta  Bajkiewicz  –  Kaliszczuk  –  Dyrektor  Wydziału  Kultury,  Sportu

i Turystyki UM;

9. Pani Dorota Iwaniuk – Inspektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki UM;

10.Pani  Ryszard  Poniatowski  –  Dyrektor  Wydziału  Geodezji  Kartografii  i  Mienia

Komunalnego UM;

11. Pani Augustyn Okoński – Dyrektor Wydziału Oświaty UM;

12.Pani Maria Potrapeluk – Inspektor Wydziału Oświaty UM;

13.Pani Agnieszka Nowosad – redaktor Super Tygodnia;

14.Pani Magdalena Hawryluk – redaktor Nowy Tydzień. Tygodnik Lokalny;

15.Pani  Jolanta  Jakubczak  –  Stowarzyszenie  Podajmy  Sobie  Ręce;  Prezes

Stowarzyszenia

16.Pani Małgorzata Łuczkiewicz – Stowarzyszenie Podajmy Sobie Ręce; Dyrektor

Ośrodka Nadzieja;

17.Pani Agnieszka Filiczuk – Stowarzyszenie Podajmy Sobie Ręce;

18.Pan Roman Koniuszewski – Stowarzyszenie Podajmy Sobie Ręce.

Otwarcie obrad

Otwarcia obrad  wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz

Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Ochrony  Środowiska  Rady  Miasta  Chełm  dokonała
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Przewodnicząca  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Ochrony  Środowiska  pani  Joanna  Lis.

Powitała  przedstawicieli  Stowarzyszenia  Podajmy  Sobie  Ręce,  członków  Komisji,

przedstawicieli Urzędu oraz zaproszonych gości i przedstawicieli mediów.

Prowadząca  obrady  stwierdziła,  że  w  posiedzeniu  bierze  udział  wymagane

quorum radnych, w związku z tym obrady są prawomocne.  

Proponowany porządek posiedzenia:

Prowadząca  obrady  poinformowała,  że  posiedzenie  dotyczyć  będzie  sprawy

przekazania  budynku  usługowo  –  handlowego  po  dawnym  sklepie  Unimarket  przy

ul. Powstańców  Warszawy  w  Chełmie  należącym  do  Miejskiego  Przedsiębiorstwa

Energetyki Cieplnej w Chełmie na rzecz Stowarzyszenia Podajmy Sobie Ręce.

Pani  Joanna  Lis  –  Przewodnicząca  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Ochrony

Środowiska RM 

Miasto  w  w  interesującym  nas  temacie  przedłożyło  Stowarzyszeniu  dwie

propozycje, dwie możliwości rozwiązania którymi są:

– pozyskanie od miejskiego przedsiębiorstwa Energetyki  Cieplnej  nieruchomości

zabudowanej  budynkiem  usługowo  –  handlowym  Unimarket,  co  dałoby

możliwość zagospodarowania go na rzecz Stowarzyszenia Podajmy Sobie Ręce

prowadzącego Ośrodek Nadzieja;

– wydzielenie  części  gruntu  z  nieruchomości  będącej  w  trwałym  zarządzie

Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w  celu  ewentualnego  przekazania

na rzecz  Stowarzyszenia,  co  umożliwiłoby  budowę  nowego  segmentu

z przeznaczeniem na cele statutowe Stowarzyszenia.

Trzecim  rozwiązaniem  jest  oferta  ze  strony  Kościóła  rzymsko  -  katolickiego  pw.

Chrystusa  Odkupiciela  ul.  Ks.  Marcelego  Mrożka  w  Chełmie,  który  proponuje

udostępnić jeden ze swoich lokali na potrzeby stowarzyszenia. Proszę o odniesienie się

przedstawicieli  miasta  oraz  Państwa,  przedstawicieli  Stowarzyszenia,  do  propozycji

w temacie nas interesującym.

Pan Stanisław Mościcki – Z-ca Prezydenta Miasta Chełm

Propozycje  miasta  zostały  zawarte  w  piśmie,  które  zostało  skierowane  do

przedstawicieli Stowarzyszenia Podajmy Sobie Ręce, jak i również do pani Agnieszki

Pilipczuk jako adresatki  tej  informacji.  Być może mają państwo dzisiaj  inne pomysły
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i propozycje rozwiązania tematu w związku z tym, uważam że w pierwszej kolejności

powinniśmy wysłuchać strony, a później być może uda się coś jeszcze w tej kwestii

zrobić, jeśli pojawią się inne propozycje rozwiązania sprawy.

Pani Jolanta Jakubczak - Prezes Stowarzyszenia Podajmy Sobie Ręce 

Jeżeli  mam wyrazić  nasze stanowisko,  to  pragnę poinformować Państwa,  że

obojętnym jest jaki to będzie budynek. Zależy nam na tym, aby nieruchomość ta stała

się własnością dzieci i nigdy nie została zabrana przez żaden żywioł i w której będą

mogły korzystać ze wszystkich możliwych form jakie są dostępne.

Pani  Małgorzata  Łuczkiewicz –  Stowarzyszenie  Podajmy Sobie  Ręce;  Dyrektor

Ośrodka Nadzieja

Jestem  dyrektorem  Ośrodka  Rehabilitacji  i  Edukacji  „Nadzieja”.  W  Ośrodku

naszym dzieci  realizują  obowiązek  edukacyjny.  W  chwili  obecnej  obowiązek  ten

realizujemy wspólnie  ze  Środowiskowym Domem Samopomocy w  pomieszczeniach

świetlicy terapeutycznej. Udostępnione nam  pomieszczenie podzieliłyśmy ze względu

na  trudne  warunki  lokalowe.  Na  dzień  dzisiejszy  mamy  23.  dzieci,  które  realizują

obowiązek szkolny i dodatkowo otworzyłyśmy jeszcze grupę wsparcia „25 plus”. Grupę

tę stanowią dzieciaki, które ukończyły edukację w naszym ośrodku i dalej prowadzone

są z nimi zajęcia terapeutyczne. Rodzice wyrażają w tym zakresie swoją pozytywną

wolę i wielką troskę o te dzieci, a dzieci tych jest coraz więcej. W tej chwili mamy pod

swoją  opieką  sześcioro  dzieci.  Na  prowadzenie  działalności  nie  mamy  środków

systemowych, korzystamy i wspieramy się z projektów unijnych, obecnie jesteśmy na

dwumiesięcznym  projekcie.  Pomieszczeń  w  ośrodku  jest  bardzo  mało.  Dzieci  są

z wielorakimi  schorzeniami  i  dysfunkcjami,  często  na  wózkach  inwalidzkich.

Pomieszczenia, którymi dysponujemy są bardzo wąskie. Musimy się przemieszczać co

z racji wąskich pomieszczeń jest bardzo utrudnione, ale muszę powiedzieć ze sprzęt

z jakiego korzystamy jest to sprzęt wysokiej klasy. Środki na wyposażenie pozyskujemy

ze środków unijnych oraz od darczyńców, którzy nam pomagają. Wspólnie z rodzicami

pracujemy nad  tym,  aby doposażać  ośrodek  pomimo  bardzo  skromnych  warunków

lokalowych. W pomieszczeniach jest czysto, schludnie, uważamy jednak że to ciągle

mało  więc  cały  czas  staramy  się  stworzyć  i  zabezpieczyć  dzieciom  jak  najlepsze

warunki. Staramy się pozyskać lokale z różnych źródeł, bo i z księdzem z naszej parafii

pw.  Chrystusa  Odkupiciela  rozmawialiśmy  w  tym  temacie  i przedłożyliśmy  taką

propozycję,  ale  są  to  wielkie  nakłady  i  nie  wiemy  jak  się  to  skończy.  Będziemy
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z rodzicami walczyć i jeśli chodzi o Unimarket to do 2007 roku staramy się pozyskać ten

obiekt i  nawet już raz pozyskaliśmy ten market,  niestety nie stać nas było na bycie

w tym lokalu, ponieważ potrzebne były bardzo duże środki. Jako organizacja pożytku

publicznego mamy ten jeden procent zwrotu z podatków, ale mamy też wydatki takie jak

utrzymanie busa, który dowozi nasze dzieci. Sytuacja nasza jest trudna nie stać nas na

zakupienie  tego  obiektu,  ale  jeśli  chodzi  o  wynajem  za  przysłowiową  złotówkę,

to będziemy  dalej  szukać  możliwości  by  ten  obiekt  zabezpieczać,  wyremontować.

Współpracujemy z organizacjami z innych powiatów między innymi z Zamościa i wiemy

jak  tam  się  to  dzieje,  że  za  przysłowiową  złotówkę  są  tam  lokale  podnajmowane

zdajemy sobie sprawę, że to nie jest łatwe, ale wiemy też że jest to wielki i szczytny cel,

ponieważ pomagamy niepełnosprawnym, tym który najbardziej potrzebują tej pomocy.

Są to dzieci i nie odwracamy się także od dzieci, które ukończyły nasz ośrodek. A jeśli

chodzi o Unimarket to wynajem lub dzierżawa za niewielkie pieniądze będzie jakimś

rozwiązaniem i my postaramy się wyremontować ten obiekt, tak jak czynimy to do tej

pory. Odwiedzają nas władze miasta i widzą co się dzieje, że dzieje się dobrze i myślę,

że jeżeli przejmiemy ten budynek to postaramy się, aby to wszystko funkcjonowało jak

należy i będzie to na pożytek przede wszystkim dzieci. Trzeba nadmienić że ośrodek

może  przyjąć  więcej  dzieci.  Zgłaszają  się  rodzice  którzy  dowożą  dzieci  do

Krasnegostawu,  ale  chętnie  oddaliby  dzieci  pod  naszą  opieką.  Jest  rodzina  która

bardzo chętnie umieściłaby u nas dziecko ze względu na specyfikę naszego ośrodka,

lecz rodzice którzy przychodzą i widzą nasze skromne warunki lokalowe, zniechęcają

się i to że mamy specjalistów i sprzęt wysokiej klasy, nie wystarczy bo lokal jest mały.

Pani  Agnieszka  Filipczuk  –    Stowarzyszenie  Podajmy  Sobie  Ręce;    rodzic

niepełnosprawnego dziecka uczęszczającego do Ośrodka Nadzieja.

Ja  jako  rodzić  bardzo  serdecznie  chciałam  państwa  prosić  o  przychylność,

ponieważ dla minie jako rodzica dziecka niepełnosprawnego, bardzo ważny jest komfort

w jakim dziecko się uczy i spełnia obowiązek szkolny, jaką ma rehabilitację. W tej chwili

sytuacja jest trudna, sale są przechodnie, a większość dzieci jest niepełnosprawnych

umysłowo.  Komfort  nauki  dla  takiego  dziecka  to  przede  wszystkim  spokój,  a  nie

przechodzenie  z  sali  do  sali  gdzie  tego  nie  da  się  wykluczyć  i  często  takie

przechodzenie  skutkuje  tym,  że  tak  jak  moja  córka  staje  się  agresywna,  jest

niebezpieczna  sama  dla  siebie,  jest  niebezpieczna  dla  innych.  Ja  jako  rodzic

chciałabym od państwa, jako od władzy, chciałabym wymagać żebym nie musiała się
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bać o to, gdzie moje dziecko będzie spędzać czas do 25 roku życia, bo uważam ze nikt

nam nie może pomóc oprócz państwa. My sami czy dyrekcja ośrodka nie damy sobie

rady, gdyż nie mamy nawet takich środków, ani takich możliwości. W miarę sił  jakie

mamy kształcimy nasze dzieci, rehabilitujemy, jeździmy do lekarzy, ale chcemy także

mieć pomoc od państwa.

Pan Roman Koniuszewki – Stowarzyszenie Podajmy Sobie Ręce; rodzic dziecka

niepełnosprawnego „25 plus”

Jestem rodzicem dziecka popularnie  nazywanego „25 plus”.  Mam pytanie  do

Rady Miasta - czy jest możliwość wspomóc finansowo tę grupę dzieci „25 plus”. W tej

chwili  wspomagamy  się  tylko  różnymi  programami,  a  to  działanie  na  krótki  okres.

W Chełmie są ośrodki, które pomagają i osobom dorosłym i małym dzieciom - są to

mieszkania  chronione,  domy  pomocy  społecznej,  ŚDS,  domy  dziennego  pobytu.

Wszystkie ośrodki pomagają ok. 200 osobom i na ten cel przeznaczony jest budżet

około dwóch milionów pięćset tysięcy złotych. Zwracam się z prośbą, aby rada miasta

wspomogła również ośrodek „25 plus”. Ponieważ moje dziecko kiedy ukończyło 25. rok

życia  przez rok  przebywało  tylko  w domu i  muszę Państwu powiedzieć,  że  bardzo

trudno jest poradzić sobie z takim dzieckiem, które uczestniczyło w zajęciach, a później

niestety  zajęć  dla  tych  dzieci  nie  ma.  Dlatego  zwracam się  z  prośbą  o  pieniądze.

Nie chcemy oddawać naszych dzieci do ośrodków pomocy, chcemy się nimi opiekować

ale  potrzebujemy wsparcia  w tej  opiece,  bo  inaczej  te  dzieci  zostaną  umieszczone

w ośrodkach.  SDŚ  nie  chce  przyjąć  naszych  dzieci  za  względu  na  ich

niepełnosprawność nasuwa się  więc  pytanie dlaczego tamte  osoby mogą korzystać

z pomocy,  a  nasze  dzieci  nie.  A  my  rodzice  takich  dzieci  jesteśmy  tylko  ludźmi,

starzejemy się i jeśli zarówno my jak i  nasze dzieci nie otrzymamy pomocy i wsparcia

ze strony państwa,  to  będzie nam bardzo ciężko,  a  nawet  może dojść  do tragedii.

Proszę  nie  wykluczać  tych  osób,  gdyż  konstytucja  zapewnia  równość  wszystkim

obywatelom. 

Pani  Agnieszka  Filipczuk  –  Stowarzyszenie  Podajmy  Sobie  Ręce;  rodzic

niepełnosprawnego dziecka uczęszczającego do Ośrodka Nadzieja.

Chciałabym  tylko  dodać,  że  w  tej  grupie  „25  plus”  są  dwie  matki  chore  na

nowotwór  i  jedynym odciążeniem dla  tych  kobiet  w  codziennych  obowiązkach,  jest

możliwość  oddania  na  kilka  godzin  swojego  chorego  dziecka  pod  opiekę  ośrodka.

Gdyby tego nie było, panie te nie miałby nawet możliwości wyjść do lekarza, ponieważ
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opiekują się swoimi chorymi dziećmi 24 godziny na dobę

Pani  Małgorzata  Łuczkiewicz –  Stowarzyszenie  Podajmy Sobie  Ręce;  Dyrektor

Ośrodka Nadzieja

Muszę  dodać,  że  panie  te  odnalazły  pomoc  w  naszym  ośrodku,  ponieważ

sytuacja tych kobiet jest naprawdę bardzo trudna. Panie są chore i samotne wychowują

swoje niepełnosprawne dzieci. Proszę mi uwierzyć, że jest im naprawdę bardzo ciężko.

Oczywiście panie te otrzymują od nas pomoc na miarę naszych możliwości.

Pani  Joanna  Lis  –  Przewodnicząca  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Ochrony

Środowiska RM, prowadząca posiedzenie

Uważam,  że  Stowarzyszenie  powinno  uzyskać  z  naszej  strony  pomoc.

Wielokrotnie bywałam tam i widziałam jak prężnie funkcjonują, jak ta grupa działa i jak

pięknie jest wyposażony ten ośrodek oraz zabiegają o sponsorów. Uważam, że strony

miasta jest otwartość, miasto chce państwu pomóc, ale musicie państwo się określić

czego państwo dokładnie od władz miasta oczekujecie.

Pani Jolanta Jakubczak - Prezes Stowarzyszenia Podajmy Sobie Ręce 

Najbardziej interesuje nas w jaki sposób możemy pozyskać od miasta budynek,

który nas interesuje.

Pan Artur Juszczak– radny RM

Mamy odpowiedz od prezydenta Stanisława Mościckiego na temat pozyskania

od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej tego lokalu

– mam pytanie, gdyż jest to spółka prawa handlowego więc zastanawiam się na

jakich zasadach miałoby się to odbyć;

– druga propozycja pomocy jest w zakresie przekazania działki stąd moje pytanie

do Stowarzyszenia, bo jeśli  działka zostanie przekazana, to czy Stowarzyszenie jest

wygeneruje  środki  na  wybudowanie  lokalu  lub  gdy  dostanie  za  symboliczną  kwotę

budynek  po  Unimarkecie  to  jest  w  stanie  zaadaptować  go  pod  potrzeby

Stowarzyszenia? 

Pytania moje kieruję, gdyż uważam że trzeba bardziej kompleksowo spojrzeć na

tę  sprawę,  żebyśmy  za  chwilę  nie  musieli  rozpatrywać  kolejnego  wniosku

o dofinansowywanie  potrzeb  dzieci  niepełnosprawnych.  Dodatkową  sprawą  jaka  się

tu nam pojawia są dzieci „25 plus” i tutaj jak gdyby rozszerzamy ten wniosek również na

te dzieci. Uczestniczyłem ostatnio w spotkaniu z rodzicami dzieci autystycznych więc
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temat jest mi bliższy, ale nie wiem którą sprawą się dzisiaj zajmujemy, ponieważ kilka

wątków  zostało  poruszonych  i  trzeba  rozstrzygnąć  czy  samo  przekazanie  lokalu

wystarczy.  Trzeba  rozmawiać  z  panem  Mirosławem  Iwińskim  Prezesem  Miejskiego

Przedsiębiorstwa Energetyki  Cieplnej na jakich zasadach można lokal przekazać lub

wynająć, ale dostosowanie go do potrzeb dzieci niepełnosprawnych to druga sprawa

i w związku z powyższym  nasuwa się pytanie czy mamy jakiej pomysły na pozyskanie

środków na ten cel.

Pani Małgorzata Sokół – radna RM

Chciałam spytać o tę odpowiedź,  która niewiele wyjaśnia na jakich zasadach

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki  Cieplnej  miałoby przekazać lub udostępnić ten

lokal. W związku z tym, że nie ma w tym piśmie żadnych szczegółów, państwo nie

wiedzą czy to ma być odpłatnie, czy nieodpłatnie, a może przedsiębiorstwo bierze nad

stowarzyszeniem patronat  i  chce  je  wspierać  na  stałe,  ponieważ  i  takie  rzeczy się

zdarzają jeśli chodzi o przedsiębiorstwa. Poprosiłabym o jakieś szczegóły, bo wydaje

się bez zbędnego tłumaczenia, że takiemu Stowarzyszeniu trudno będzie samodzielnie

taki  budynek  wyremontować,  dostosować  i  prowadzić.  Panie  Prezydencie  problem

dzieci „25 plus” był od zawsze i od wielu lat on jest ciągle nierozwiązany, ja nie wiem

czy  nas  jako  miasto,  jako  społeczeństwo  nie  stać  na  na  to,  żeby  powiedzieć  -

utrzymujemy w mieście jeden ośrodek dla „25 plus” i chcemy to finansować z budżetu

samorządu. Nie jest to obowiązek ustawowy z czego zdaję sobie sprawę, ale możemy

to  robić  jeżeli  wszyscy będziemy sobie  tego  życzyli,  możemy podjąć  taką  uchwałę

możemy  wprowadzić  na  stałe  do  pożytku  publicznego,  żeby  organizacja  mogła

korzystać  również  z  tych  pieniędzy  i  przystępować  do  konkursu  tak,  żeby  mieć

zabezpieczone środki na stałe funkcjonowanie. Tego typu organizacja pozarządowa nie

ma stabilizacji finansowej, nawet jeżeli pozyska jakieś lokum to musi myśleć jak na stałe

je utrzymać. Nie może dojść do takiej  sytuacji,  że pozyska lokal,  a za rok, dwa lub

więcej  okaże  się,  że  nie  ma  pieniędzy  na  utrzymanie.  Potrzebna  jest  stabilizacja

i myślę, że bez pomocy miasta Stowarzyszenie jej samo nie osiągnie. Wydaje mi się, że

jako  64  tysięczne  społeczeństwo  tego  miasta  stać  nas  na  to,  aby wspomóc jeden

ośrodek „25 plus” i zrobić to po prostu z urzędu.

Jeśli chodzi o pomysł co do lokalu wydaje mi się, że najlepiej będzie jeżeli pan

Prezydent wyjaśni jakie są propozycje co do sposobu przekazania lokalu od Miejskiego
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Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej.  Mam  jeszcze  inne  pomysły  do  rozważenia,

jesteśmy przed reformą edukacji  i  przed dyskusją  co się  będzie działo  z  zasobami

oświatowymi. Wydaje mi się, że jak byśmy mieli trochę w nadmiarze tych budynków po

reformie, to chcielibyśmy poznać plany miasta by móc podyskutować o tym co w którym

budynku będzie i czy może któryś z tych budynków będzie przeznaczony do sprzedaży.

Może  gdzieś  znalazłaby  się  powierzchnia  w  dobrym  stanie,  nie  do  generalnego

remontu,  w  którym  to  obiekcie  po  reformie  oświaty  moglibyśmy  tę  powierzchnię

zagospodarować.

Pan Zygmunt Gardziński – Przewodniczący RM 

Pani  Przewodnicząca,  szanowni  Państwo.  Wydaje  mi  się,  że  tak  postawiony

problem -  „pomóżcie  nam,  wspierajcie  nas”  nie  jest  postawiony poprawnie.  Jestem

przekonany,  że  nie  ma  na  tej  sali  osoby,  która  nie  chciałaby  państwu  tej  pomocy

udzielić,  ale  musimy do  tego  podejść  w oparciu  o  przepisy prawa.  Z  jednej  strony

wydaje mi się,  że mamy tutaj  dwa problemy pierwszy to  problem lokalowy,  którego

myślę  że  na  tej  komisji  nie  uda  nam  się  rozwiązać.  Na  dzień  dzisiejszy  są  dwie

propozycje  ze strony miasta oraz  propozycja  związana ze  wspomnianą już  Parafią.

Stowarzyszenie  Podajmy Sobie Ręce musi  rozmawiać z  Prezydentem Miasta,  musi

rozmawiać z Parafią i musicie  państwo znaleźć najlepsze rozwiązanie, żeby poprawić

swoje  warunki  lokalowe.  Rzeczywiście  szykuje  się  kolejna  reforma  placówek

oświatowych  sieci  szkolnej  i  być  może  coś  tam  by  się  dało  wygospodarować  dla

państwa działalności, ale na to niestety musimy poczekać kilka miesięcy. Jest to sprawa

nad którą trzeba myśleć i rozmawiać, ale nieruchomościami zarządza pani Prezydent

i musicie mieć Państwo wyobrażenie ile macie pieniędzy, jeżeli coś będzie do remontu

to  za  jaką  kwotę.  Pojawia  się  także  pytanie  czy  przepisy prawa pozwolą  wyłączyć

z przetargu ogólnego jakiś obiekt i czy możemy Państwu za symboliczną złotówkę taki

obiekt  wynająć  jako  samorząd.  To  jest  pole  do  rozmów Stowarzyszenie  -  Miasto  -

Prezydent Miasta i służby prezydenta. 

Pojawił się także drugi problem, czyli  wsparcie finansowe grupy w rozumieniu

prawa - osób dorosłych, a my mówimy tutaj dzieci „25 plus”. Ja oczywiście bywałem

i bywam w Ośrodku Nadzieja, widziałem te osoby nie jeden raz i mogę powiedzieć, że

te osoby pomimo tego, że ukończyły 25 lat, to w moim rozumieniu jak je widzę są dalej

dziećmi,  myślę  że za dziesięć lat  dalej  będą dziećmi  i  rodzice zawsze będą je  tak

traktować.  W kwestii  pomocy finansowej  mam pytanie do prezydenta,  czy jest  taka
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szansa  by  w  środkach  przypisanych  na  działalność  prozdrowotną  można  utworzyć

rezerwę  i  w  formie  konkursu  będzie  można  pozyskiwać  pieniądze  na  tego  typu

działalność w rozumieniu prawa na rzecz osób dorosłych czyli  tych dzieci „25 plus”.

Ja wiem że ten problem powinien być rozstrzygnięty na szczeblu rządu czy parlamentu,

ale zaliczyliśmy już wszystkie rządy i  wszystkie opcje polityczne i  nikt  na to się nie

zdecydował, bo zdaniem polityków te osoby, mówię o dzieciach „25 plus”, będąc już

osobami dorosłymi i dla nich są DPS-y. Kiedy słyszymy wypowiedzi rodziców to wydaje

się, że DPS- y są formą przechowalni. Byłem również osobiście i w takich placówkach,

ja  bym  nie  chciał  aby  tak  młode  osoby  trafiały  do  tego  typu  ośrodków.  Jestem

przekonany,  że  rozwiązanie  kiedy  dzieci  „25  plus”  pozostają  przy  rodzicach  jest

rozwiązaniem najlepszym z możliwych. Ponawiam więc pytanie, czy widzicie Państwo

taką możliwość rozwiązania tej kwestii, aby stworzyć dodatkową rezerwę na tego typu

działalność i  czy stowarzyszenia takie jak „Podajmy Sobie Ręce”,  poprzez konkursy

mogłyby  z  tej  formy  dofinansowania  korzystać  i  żeby  w  ten  sposób  organizować

dofinansowanie dziennej formy pobytu. I słowo polemiki do wypowiedzi Pani Małgorzaty

Sokół  nie  tworzyłbym  specjalnej  samorządowej  instytucji,  bo  tak  zrozumiałem Pani

wypowiedz,  że tworzymy nowy ośrodek,  bo byłaby to  dodatkowa placówka,  z  którą

wiążą się dodatkowe pieniądze, więc bardziej bym to widział w formie konkursu ofert

i dofinansowania.

Pan Artur Juszczak– radny RM

Chciałem dopytać, ponieważ jeden z rodziców wypowiadał się, że inne miasta

umieją  sobie  radzić  z  kwestiami  finansowymi,  może  jesteście  państwo  w  stanie

przedstawić  nam  sposoby  jakich  używają  tamte  miasta  i  w  jakie  są  możliwości

przekazywania pieniędzy.  Jeśli  chodzi  o szkoły specjalne w Zamościu i  w Biłgoraju,

które  pani  doktor  prowadzi  czy  wiecie  Państwo  w  jaki  sposób  jest  to  rozwiązane,

ponieważ z dokumentów wynika, że są to szkoły niepubliczne. Może na takiej samej

zasadzie  Stowarzyszenie  powinno  założyć  szkołę  niepubliczną  i  wówczas  będzie

możliwość  uzyskiwania  subwencji  na  młodsze  dzieci,  a  te  pieniądze  będą  się

przekładać także na te  starsze dzieci  „25 plus”.  Mam osobiste wrażenie,  że u pani

doktor z Zamościa wspomnianej  przez państwa jest to rozwiązane tak, że ona jako

właściciel i jako organ prowadzący dla szkoły, temat rozwiązała we własnym zakresie. 
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Pani Jolanta Jakubczak - Prezes Stowarzyszenia Podajmy Sobie Ręce 

W Zamościu, jest Stowarzyszenie „Krok za krokiem” do którego należałam przez

25 lat temu, jak tylko powstało, gdyż woziłam tam syna na zajęcia. To nie jest tak, że

pani  doktor  sama  sobie  poradziła.  W  wielu  dziedzinach  było  jej  łatwiej  z  racji

wykonywanego  zawodu,  ale  miasto  było  też  przychylne.  To  o  co  my  się  staramy

od 2007 roku, to pomieszczenia na rozszerzenie działalności ośrodka i stowarzyszenia,

zwracamy się o lokal, nigdy nie mówiliśmy o funduszach. Środki finansowe musi nam

zapewnić państwo z funduszy rządowych, czyli w przypadku dzieci „25 plus” jest to ŚDS

typu B, jak ten który funkcjonuje w Chełmie, który też w swoim zakresie ma to B, ale

niestety nie przyjmuje dzieci z głębokim upośledzeniem.

Pani Anna Mirzwa – radna RM

Szanowni Państwo widzę, że dyrektor Wydziału Spraw Społecznych pani Jolanta

Gierasimiuk dużo wie na interesujący nas temat, więc może mogłaby pomóc, wskazać

oraz udzielić szeregu cennych wskazówek. Proponuję oddać głos pani dyrektor, aby

mogła nas ukierunkować, ponieważ nie chcielibyśmy stawać, ani przeciw miastu, ani

przeciw  Państwu  reprezentującemu  Stowarzyszenie.  Naszym  wspólnym  celem  jest

istniejący problem rozwiązać, więc myślę że o głos poprosimy panią dyrektor Jolantę

Gierasimiuk.

Pani Jolanta Gierasimiuk – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM

Chciałabym trochę usystematyzować tę sprawę, ponieważ pojawiło się tu wiele

wątków,  a  wysłuchujemy  głównie  strony  rodziców  i  stowarzyszenia.  Dotychczas

chodziło gównie o to, aby wesprzeć inicjatywę w zakresie pomocy dla tych tak zwanych

dzieci  dorosłych  czyli  „25  plus”,  w  tym  kierunku  była  prowadzona  zarówno

korespondencja, w tym kierunku były dotychczasowe działania miasta i w tej również

sprawie zorganizowane zostało w listopadzie 2016 roku spotkanie z Rzecznikiem Praw

Obywatelskich. Ponieważ z inicjatywy rodziców tychże dorosłych dzieci, takie spotkanie

w Chełmie się odbyło, ja na poprzedniej komisji próbowałam państwu nakreślić rys tego

co  się  działo  od  momentu  jak  ja  byłam  dyrektorem.  Tak  jak  to  pani  dyrektor

Stowarzyszenia podkreśliła, miasto w 2011 roku przekazało 40 m2 na potrzeby Ośrodka

po to,  by można tam było realizować zajęcia dla  tych dorosłych dzieci.  W praktyce

okazało  się  ze  względu  na  pewne  ograniczenia  finansowe  utworzono  tam  grupę

wsparcia  dla  trojga  tychże  dorosłych  dzieci.  Panie  w  dalszym  ciągu  kontynuowały

prośby o przekazanie na rzecz Stowarzyszenia pomieszczenia  budynku usługowo –
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handlowego  Unimerket od  MPEC i  w  tej  kwestii  była  prowadzona  korespondencja.

Pojawiły się problemy natury formalnej i finansowej oraz organizacyjnej z uwagi na to,

że jest to mienie spółki  z o.o. w pierwszej kolejności  zarząd spółki  musiał  ogłaszać

przetargi na sprzedaż tego obiektu, o czym również stowarzyszenie było na bieżąco

informowane. W międzyczasie odbyło się spotkanie u pani  Prezydent Miasta Chełm

z rodzicami  dorosłych  dzieci  z  autyzmem,  gdyż  jest  to  też  kolejna  grupa  dorosłych

niepełnosprawnych w przypadku których też jest problem z zapewnieniem przynajmniej

okresowej opieki, gdyż mamy do czynienia z dorosłymi ze sprzężonymi ograniczeniami

fizycznymi i umysłowymi. Faktycznie obie te grupy są w szczególnie trudnej sytuacji,

ponieważ  nie  są  one  jakby  wyodrębnione  z  grup  osób  niepełnosprawnych,

a rozwiązania i przepisy prawne mówią ogólnie o osobach niepełnosprawnych, dotyczy

to głównie ustawy o rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Podobnie jak w przypadku

rodziców dzieci  ze  sprzężonymi  niepełnosprawnościami  jak  i  w przypadku rodziców

dzieci  dorosłych  z  autyzmem  odpisaliśmy,  że  ta  inicjatywa  na  rzecz  utworzenia

instytucjonalnej formy wsparcia niestety musi leżeć również po stronie rodziców, czyli

chodzi  jakby  o  zrzeczenie  się  formy  stowarzyszenia  czy  fundacji.  Państwo  sami

podczas spotkania przytaczali dwa przykłady – podkrakowskiej „Farmy życia” i podobne

ośrodki w Gdańsku, gdzie w przypadku Gdańska są to wydzielone nieduże mieszkania

w których osoby te mają zapewniony pobyt dzienny i rodzice tych osób w tym czasie

mogą odpocząć. Prawdą jest, że rodzice ci potrzebują czasu na załatwienie własnych

spraw i na odpoczynek. W przypadku „Farmy życia” pod Krakowem jest do tego pobytu

dziennego  dołączona  pewnego  rodzaju  aktywizacja  zawodowa,  przy  czym  miasta

w jednym  i  w  drugim  wypadku  udostępniły  tylko  pomieszczenia,  a  z  kolei  rodzice

zabiegali  o  pozyskanie  środków finansowych.  Nie  posiadam informacji  żeby miasta

finansowały  działalność  tego  typu  i  ośrodków  tego  typu,  ponieważ  jest  to  opieka

specjalistyczna związana z zatrudnianiem fachowców, a osoby te wymagają opieki osób

trzecich  gdyż  nie  są  zdolne  do  tego,  aby  samodzielnie  wykonywać  codzienne

czynności. Nie jest to  kwestia wyżywienia, jest to kwestia sprzętu. Sądzę, że są to

wydatki rzędu miliona złotych rocznie, a ja nawet nie posiadam takiego budżetu. 

Jeśli chodzi o spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, w którym Państwo

uczestniczyliście,  była  na  nim  także  pani  doktor  z  Zamościa.  Rozwiązanie  które

funkcjonuje w Zamościu jest godne pozazdroszczenia, ale jest to struktura która była

budowana 25 lat, czyli tak jak się nazywa - krok po kroku. Pani doktor sama ma dziecko
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niepełnosprawne z porażeniem mózgowym w związku z tym bardzo się zaangażowała

w to całe przedsięwzięcie, skupiła wokół siebie liderów czyli rodziców, którzy też chcieli

i byli  wstanie  ją  wesprzeć  i  w  tym  działaniu  pomagać.  Stworzyła  ona  system

niepublicznych placówek edukacyjnych ale prowadzi także dwa niepubliczne zakłady

opieki zdrowotnej, które mają kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pani doktor

wywalczyła  specjalny  rodzaj  domu  samopomocy,  który  nie  jest  standardowym

ośrodkiem taką informację pozyskałam z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ośrodek

ten  nie  jest  standardem  określonym  w  rozporządzeniu  w  sprawie  funkcjonowania

Środowiskowych Domów Samopomocy,  faktycznie ona ma ŚDS w którym są osoby

ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,  którym towarzyszą osoby trzecie, ale jest to

jedyny  taki  ośrodek  na  terenie  naszego  województwa  i  wcale  nie  mieści  się

w określonych  standardach.  I  pomimo  tego,  że  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Rodzinie

kieruje  dziecko  będące  dzieckiem  „25  plus”  do  ŚDS,  to  dziecko  takie  wymaga

towarzystwa  osoby  trzeciej.  Niestety  Chełmski  ŚDS nie  jest  do  tego  przygotowany

i dlatego  są  tam  przyjmowane  osoby  dorosłe  z  upośledzeniem  umysłowym,

z zaburzeniami  psychicznymi  ale  takie  które  są  wstanie  samodzielnie  funkcjonować

i korzystać z tych form terapii i wsparcia jakie są w środowiskowym domu oferowane.

Mamy dwa warsztaty terapii zajęciowej na które uczęszczają osoby upośledzone ale nie

spełniają  one  swojej  funkcji  ponieważ  są  ograniczone  finansowo.  Będziemy  dzisiaj

rozpatrywać kwestię  podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych. Fundusz niestety w ogóle nie posiada środków, które mogłyby być

przeznaczone na tego typu działania,  a to nie są małe środki,  mamy do dyspozycji

w mieście  2  miliony złotych  na wszystkie  formy aktywizacji  i  rehabilitacji  społecznej

i zawodowej. WTZ- y są dofinansowywane w 90 % z Państwowego Funduszu i nie są to

też ogromne kwoty, z których też wymagane jest opłacanie trenerów, wychowawców,

lokalu.  Warunki  w  jakich  są  u  nas  WTZ-y  też  są  bardzo  skromne,  a  my  mamy

obowiązek dofinansowania 10% z budżetu miasta. Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych nie daje możliwości elastycznego sterowania tymi środkami

są one ściśle określone i musimy kierować się potrzebami i nie ma takiej furtki, aby tego

typu  ośrodki  z  PFRON  finansować.  Jeśli  chodzi  o  konkursy  -  to  żeby  opłacić

specjalistyczną opiekę, to takich specjalistów na terenie Chełma nie ma, więc należy

takie  osoby  pozyskać  z  innych  miast,  a  są  to  środki  wielkości  utrzymania  WTZ-u

i naprawdę  nas  na  to  nie  stać.  Nie  ma  możliwości  finansowania  takiego  ośrodka
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z budżetu.  Ustawa  o  pomocy  społecznej  daje  nam  możliwość  tworzenia  ośrodków

wsparcia,  ale  tam  jest  zastrzeżenie,  że  będą  to  ośrodki  wsparcia  dla  osób

z zaburzeniami psychicznymi, art. 50 ustawy o pomocy społecznej. Drugimi ośrodkami

wsparcia  są  Środowiskowe  Domy  Samopomocy,  aczkolwiek  są  one  finansowane

z Budżetu  Wojewody.  My  ich  nie  dofinansowujemy.  Wracając  do  spotkania

z Rzecznikiem Praw Obywatelskich stwierdzono,  że nie ma rozwiązań systemowych

i nie można oczekiwać na takie rozwiązania systemowe. W związku z tym Rzecznik

zobowiązał się do tego, że w przeciągu dwóch tygodni prześle nam ekspertyzę co do

możliwości  przekazania  tych  pomieszczeń  będących  własnością  Miejskiego

Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej,  ponieważ  ścieżka  byłaby  najpierw  na  rzecz

miasta, a potem dopiero na rzecz Stowarzyszenia nie bezpośrednio do Stowarzyszenia.

Tej  ekspertyzy  nie  ma  do  dnia  dzisiejszego.  Pani  Małgorzata  Łuczkiewicz

poinformowała obecnych, że czyni starania aby pozyskać pomieszczenia przy Parafii

i również w tym zakresie Rzecznik zobowiązał się do interwencji u biskupa, po to żeby

pomóc w tej sprawie, nie wiem na jakim jest to etapie. Proszę Państwa rozmawiamy

o pomieszczeniach, ale nie możemy rozmawiać o pieniądzach, ponieważ my nie mamy

źródła finansowania tego typu obiektów, gdyż tego typu osoby muszą być objęte opieką

i wsparciem specjalistycznym. Nie zgodzę się także ze stwierdzeniem, że takie osoby

są pozbawione jakiegokolwiek wsparcia ze strony miasta bo miejski Ośrodek Pomocy

Rodzinie zapewnia kilkugodzinne usługi opiekuńcze dla tych dzieci.

Pani Jolanta Jakubczak - Prezes Stowarzyszenia Podajmy Sobie Ręce 

Chciałaby bym być  dobrze zrozumiana o  co  nam Stowarzyszeniu  i  rodzicom

chodzi. Tak jak już powiedziałam od 2007 roku sukcesywnie zwracamy się o pozyskanie

lokalu,  w  którym  moglibyśmy  prowadzić  odpowiednio  swoją  działalność.  My  nie

wspominaliśmy o pieniądzach, zwracamy się do państwa o lokal. Ostatnio byłam pod

Hrubieszowem gdzie podobnemu ośrodkowi gmina sprzedała za 1500zł szkołę, w której

obecnie prowadzona jest tego typu działalność. Chodzi nam o nieodpłatne pozyskanie

lokalu za przysłowiową złotówkę. 

Pani  Joanna  Lis  –  Przewodnicząca  Komisji  Rodziny,  Zdrowia  i  Ochrony

Środowiska RM 

Jeżeli  takie  przekazanie  lokalu  jest  zgodne  z  prawem,  to  myślę  że  jest  to

możliwe, ale  wszystkie działania muszą być zgodne z prawem.
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Pani  Agnieszka  Filipczuk  –  Stowarzyszenie  Podajmy  Sobie  Ręce;  rodzic

niepełnosprawnego dziecka uczęszczającego do Ośrodka Nadzieja.

W Zamościu z tego co mówiła doktor miasto przekazywało stowarzyszeniu lokale

za symboliczną złotówkę więc jest to ogromna pomoc. A to co pani dyrektor Wydziału

Spraw Społecznych mówi o pomocy, ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie to

jestem oburzona tymi słowami, bo godzina dla tego typu dzieci to jest nic, a odebranie

takim  dzieciom  zajęć  do  których  były  przyzwyczajane  przez  kilkanaście  lat  jest

działaniem karygodnym. Nie wiem co będzie z moim dzieckiem kiedy dojdzie do takiego

momentu, gdy zaproponowana jej będzie jedna godzina po tych wszystkich godzinach

spędzonych w Ośrodku.

Pan Artur Juszczak– radny RM

Moje  pytanie  brzmi:  czy  jeśli  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Energetyki  Cieplnej

przekaże miastu, a miasto za symboliczną złotówkę przekaże Stowarzyszeniu budynek

po Unimarkecie, czy to będzie ostatecznie rozwiązany problem.

Pani  Małgorzata  Łuczkiewicz –  Stowarzyszenie  Podajmy Sobie  Ręce;  Dyrektor

Ośrodka Nadzieja

Ja myślę że tak. W tej chwili są tu emocje zupełnie niepotrzebne, są tu rodzice

którzy borykają się z tymi problemami od wielu lat zdani sami na siebie. Urząd Miasta

pomaga  nam,  gdyż  to  od  miasta  dostaliśmy  pomieszczenia  w  którym  funkcjonuje

ośrodek i ta maleńka grupa wsparcia. Od dwudziestu lat tam istniejemy, ale musimy iść

do przodu i musimy się otworzyć na potrzeby grupy „25 plus”, ponieważ te potrzeby są

my je widzimy. 

Pan Stanisław Mościcki – Z-ca Prezydenta Miasta Chełm

Miasto  w  kwestii  ewentualnego  przekazania  nieruchomości  na  rzecz

Stowarzyszenia „Podajmy sobie ręce” proponuje następujące rozwiązania:

– pozyskanie  od  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z  o.o.

w Chełmie, nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo – handlowym, co

dałoby możliwość jej zadysponowania na rzecz Stowarzyszenia prowadzącego

Ośrodek, lub

– wydzielenie części gruntu z nieruchomości  będącej w trwałym zarządzie ŚDS

w celu  ewentualnego  przekazania  na  rzecz  Stowarzyszenia,  co  umożliwiłoby

budowę nowego segmentu z przeznaczeniem na cele statutowe Stowarzyszenia.
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Nie jest natomiast możliwe dozowanie środków  finansowych dla podmiotu prywatnego

jakim  jest  Stowarzyszenie.  Miasto  może  przejąć  budynek  od  Miejskiego

Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej  i  w  dalszej  kolejności  może  przekazać

Stowarzyszeniu za symboliczną złotówkę lecz z obowiązkiem uiszczenia przez Państwa

Stowarzyszenie  opłaty  WAT.  Aby  dokonać  pozyskania  budynku  Unimarketu

od miejskiego  przedsiębiorstwa,  Miasto  potrzebuje  pisemnej  deklaracji  ze  strony

Stowarzyszenia. Jeżeli Stowarzyszenie przyjmuje warunki przejęcia budynku usługowo

– handlowego Unimerket wraz adaptacją pomieszczeń ze środków własnych, w imieniu

władz miasta, proszę o złożenie takiej deklaracji chęci przejęcia budynku na piśmie.

Na tym protokół zakończono.

 Prowadząca wspólne posiedzenie Komisji

    

  /-/ Joanna Lis

Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdowia 

                                         i Ochrony Środowiska RM Chełm 

     

Protokołowała:

/-/Grażyna Czwalińska

insp. Wydz.Org. i Nadz. Ref. BRM    
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