PR.0012.5.7.2020
Protokół
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej,
które odbyło się w dniu 21 września 2020 r.




Godzina rozpoczęcia posiedzenia – 14.30
Godzina zakończenia posiedzenia – 16.10
Radni nieobecni na posiedzeniu: p. Aleksandra Skowronek, p. Wioletta Tkocz,
p. Roman Kubica, p. Michał Wieczorek.

W spotkaniu uczestniczyli również:
- Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej,
- Rudzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Niebanalnych In-nI,
- Eugeniusz Gunia, Prezes Klubu HDK im. Henryka Dunanta,
- p. Krzysztof Piechaczek,
- p. Teresa Wróbel (Prezes), Katarzyna Konieczny (Radca Prawny) – Stowarzyszenie
Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej w Rudzie Śląskiej,
- p. Katarzyna Adamek Prezes Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Posiedzenie poprowadziła Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy
Społecznej p. Stefania Krawczyk. Na wstępie powitała obecnych Członków Komisji i
zaproszonych gości. Po stwierdzeniu quorum przedstawiła porządek posiedzenia:
Pkt. 1
 Omówienie obecnej sytuacji związanej z działalnością Stowarzyszenia
Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej w Rudzie Śląskiej przez Panią Prezes
Teresę Wróbel,
 Omówienie działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudzie Śląskiej
dzielnicy Bielszowice przez Panią Katarzynę Adamek Prezes Szpitala
Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
Pkt. 2
 Omówienie ilości przeprowadzonych konkursów przez Wydział Zdrowia i
Spraw Społecznych w roku 2020,
 Omówienie obecnej aktywności organizacji pozarządowych.
Pkt. 3
 Omówienie uchwały zawartej na druku 114/20 w sprawie w sprawie określenia
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza
się
środki
z
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych,
 Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołów,


Sprawy bieżące, wolne głosy.

Porządek posiedzenia jednogłośnie został przyjęty.

Pkt. 1
Pani Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej w Rudzie Śląskiej
podsumowała rok 2019, gdzie 254 osoby były pod opieką Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie przyjmuje nie tylko pacjentów z Rudy Śląskiej. Z NFZ kontrakt
podpisany jest na 13 pacjentów, a pozostałe osoby są chronieni społecznie.
Stowarzyszenie chciałoby nawiązać współpracę ze Szpitalem Miejskim w Rudzie
Śląskiej, gdzie w przypadku ciężko chorego pacjenta można by było go skierować na
oddział opiekuńczo-leczniczy. Na dzień dzisiejszy mamy 182 pacjentów. Posiadamy
niestety problemy finansowe co jest związane z kontraktem NFZ.
p. K. Konieczny - poinformowała Komisję, że na dzień dzisiejszy z Miasta Ruda Śląska
jest już 60 pacjentów. Stowarzyszenie, jako jedyne w okręgu górnośląskim
wypożycza także sprzęt medyczny jak np. koncentratory tlenowe czy łóżka i nie jest
to prowadzone odpłatnie jest pobierana tylko drobna kaucja. Obecne środki są
niewystarczające w stosunku do ilości osób potrzebujących lub oczekujących na
przyjęcie do hospicjum.
p. S. Krawczyk – zapytała, czy stowarzyszenie ma sprecyzowane oczekiwania co do
rodzaju pomocy dla stowarzyszenia.
p. K. Konieczny – chcielibyśmy prosić Miasto by dofinansowało 1 etat pielęgniarki
koordynującej działania związane ze zgłoszeniami pacjentów. Obecnie pielęgniarki
zatrudnione są na kontraktach i mają pod swoją opieką pacjentów w kilku
placówkach. Osoba zatrudniona na tym etacie musiałaby być do dyspozycji
stowarzyszenia cały czas. Kolejną prośbą jest zakup urządzenia mobilnego
potrzebnego do wystawienia np. e-recepty.
p. E. Chmielewska – zapytała czy hospicjum oszacowało zakup urządzenia mobilnego
oraz zatrudnienie pielęgniarki koordynującej.
p. K. Konieczny – odpowiedziała, że koszt zakupu tabletu to około 4 tys. z
oprogramowaniem. Zatrudnienie natomiast pielęgniarki ze specjalizacją hospicyjną
na pełny etat będącej całodobowo do dyspozycji to jest koszt około 4-5 tys. zł.
miesięcznie. Byłaby to kwota netto.
p. K. I. Korek – poprosiła o sprecyzowanie kwoty wynagrodzenia dla pielęgniarki.
p. A. Krzysteczko – poinformowała, że od 21.09 ruszył nabór na wnioski o małe
granty. Stowarzyszenie może z takim wnioskiem wystąpić. Maksymalna kwota
dofinansowania to 10 tys. zł. Należy pamiętać, że kwota ta nie musi być w całości
przyznana, a dofinasowane zakupy należy rozliczyć przedstawiając faktury.
Chętnych jest dużo, a środki te są ograniczone.
p. E. Chmielewska – zapytała czy w przypadku jakichkolwiek pytań podczas
wypełnienia wniosku można by było zwrócić się do Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych o pomoc w jego wypełnieniu.
p. S. Krawczyk- zapytała, czy miasto przewiduje jakąkolwiek pomoc dla
stowarzyszenia hospicyjnego.
p. A. Krzysteczko – jeżeli hospicjum zwraca się do miasta z jakąkolwiek prośbą o
pomoc staramy się na bieżąco jej udzielać i rozwiązywać wszystkie problemy.
Niestety jeśli chodzi o pomoc finansową w tej chwili mamy trudną sytuację w
mieście. We wcześniejszych latach hospicjum otrzymywało dofinansowanie z miasta.
Ostatnie spotkanie z hospicjum było w 2017 r., gdzie było rozważane przekazanie
budynku pod budowę hospicjum stacjonarnego. Stowarzyszenie nie skorzystało z tej
propozycji. W miarę możliwości staramy się wspierać wszystkie organizacje
pozarządowe. Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju spotkania i rozmowy.
p. K. Konieczny – były plany budowy stacjonarnego hospicjum, jednakże nie udało

się tych planów zrealizować, ponieważ nie otrzymaliśmy żadnego dofinansowania, a
środki własne nie pozwoliły nam na zrealizowanie tej inwestycji . Chcielibyśmy
nawiązać współpracę ze szpitalem w związku z otwarciem oddziału opieki
paliatywnej w Szpitalu Miejskim w Bielszowicach.
p. A. Krzysteczko – oferta nawiązania współpracy jest dobrym pomysłem z korzyścią
dla obu stron. Proszę o przedstawienie przez hospicjum formy współpracy p.
Katarzynie Adamek Prezesa Szpitala Miejskiego.
p.T. Wróbel – chcielibyśmy mieć gwarancję zapewnienia nam tak, jak to było w
latach poprzednich 4 łóżek w nagłych przypadkach, gdzie moglibyśmy skierować
pacjentów.
p. Katarzyna Adamek – jeśli zaistnieje sytuacja udzielenia pomocy, taka pomoc
zostanie udzielona. Oddział paliatywny w tej chwili ma zakontraktowanych 5 łóżek.
Realizujemy jednak nadwykonania. Nikomu nie odmawiamy pomocy. Do szpitala nie
wpłynęła żadna prośba ze strony hospicjum o jakąkolwiek pomoc. Szpital Miejski oraz
hospicjum powinno się spotkać i omówić warunki współpracy miedzy sobą. Szpital
realizuje także wizyty domowe w ramach nocnej opieki świątecznej. Dotyczy to
także pacjentów paliatywnych.
p. K. Konieczny – zadała pytanie, czy jeśli hospicjum nie ma możliwości przyjęcia
osoby, która potrzebuje pomocy, to czy można zgłosić tą prośbę o pomoc do oddziału
opiekuńczo – leczniczego.
p. K. Adamek – mieszkańcy mogą z takiej pomocy korzystać. Opieka pielęgniarska
jest realizowana na zlecenie. Odbywa się to na podstawie zgłoszeń z POZ.
Występujące nadwykonania realizujemy z własnych środków starając się o ich
pokrycie z NFZ. Zwróciliśmy się o rozszerzenie ilości łóżek hospicyjnych, ale szpital
nie może być jedyną alternatywą pomocy dla hospicjum.
p. S. Krawczyk – poprosiła o omówienie obecnej sytuacji na oddziale opiekuńczoleczniczym ze wskazaniem ilości miejsc do dyspozycji pacjentów.
p. K. Adamek – w tej chwili mamy 11 miejsc. Staramy się o ich zwiększenie do 16.
Oddział działa na zasadach komercyjnych. Niestety nie otrzymaliśmy jako szpital
kontraktu z NFZ. Otrzymały je podmioty działające w tym zakresie w woj. Śląskim,
które już działały na rynku. Zostały im zwiększone zakresy finasowania. Nowe
podmioty nie miały szans na ich przyznanie. Na oddziale tym mamy do dyspozycji
fizjoterapeutów, psychologa oraz terapeutę zajęciowego.
p. K. I. Korek – zadała pytanie odnośnie kosztu pobytu jednego dnia pacjenta na
oddziale opiekuńczo – leczniczym.
p. K. Adamek – koszt ten wynosi na dzień dzisiejszy 140 zł. Staramy się o zwiększenie
tej kwoty od 1 października do 150 zł.
p. S. Krawczyk – zadała pytanie, czy w tej chwili trzeba zapisywać się na pobyt na
oddziale opiekuńczo – leczniczym.
p. K. Adamek – w tej chwili realizujemy pomoc mieszkańcom na bieżąco. Na stałe
mamy obłożonych 7 łóżek.
Pkt.2
p. M. Gamba – wspomniała o projekcie uchwały zawartej na druku nr 60/20 w sprawie
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska na lata 20152030, który został zdjęty z porządku obrad w maju. P. Krystian Morys Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dodał, iż pozostaje ona w takim kształcie jak
wersja pierwotna.
p. M. Gamba – dodała, że w piątek 18.09.2020 r. zostało przeprowadzone spotkanie

z organizacjami pozarządowymi na, którym ustalono, iż żaden projekt nie zostanie
zamknięty. Poinformowała również o przeprowadzonych 4 konkursach przez Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych dotyczących:
- prowadzenia zajęć profilaktyczno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży na kwotę
1 7023 800 zł,
- prowadzenia działalności profilaktycznej w roku 2020 w lokalu przy ul.
Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej na kwotę 188 000 zł ,
- działalności klubów młodzieżowych 170 000 zł,
- pomocy ludziom uzależnionym i ich rodzinom na kwotę 20 000 zł.
Są to środki pozyskane z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w ogólnej
kwocie 2 101 800 zł. za 4 konkursy.
W Wydziale Zdrowia kwota 100 000 zł przekazana została na małe granty.
Maksymalna kwota przyznania dofinansowania to 10 000 zł. Mają być to wnioski
złożone na zadania, które pomogą tym organizacjom przetrwać do końca roku.
p. E. Chmielewska – poprosiła o uściślenie zasad konkursu przyznania małych
grantów. Brak jest konkretnego określenia daty zakończenia przyjmowania
wniosków. Jakie będą kryteria rozpatrywania tych wniosków.
p. M. Gamba – liczy się data i rodzaj zadania, innowacyjność zadania. Nie ma podanej
daty zakończenia, ponieważ mogą wystąpić błędy w złożonych wnioskach i termin
złożenia tego wniosku się wydłuży. Bardzo ważna jest celowość zadania. Małe granty
są działaniami pozakonkursowymi. To ustawa reguluje ich przyznanie.
p. S. Krawczyk- zapytała, jak wygląda w dobie pandemii aktywność organizacji
pozarządowych.
p. M. Gamba - część organizacji, która zajmuje się pomocą dla osób starszych jak
np. amazonki, stowarzyszenie diabetyków występuje o udzielenie wsparcia do
Urzędu Marszałkowskiego . Niestety tego dofinansowania nie udało im się otrzymać.
Urząd Marszałkowski nie wskazał przyczyny jej nieudzielenia, a brak jakichkolwiek
dodatkowych środków od np. sponsorów czy urzędu miasta dla tych stowarzyszeń
jest bardzo dużym problemem.
Pkt.3
p. K. Morys – omówił projekt uchwały w sprawie zmiany dofinansowania z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wiele przedsięwzięć z powodu COVID-19 nie
mogło się odbyć. W związku z zaistniałą sytuacją środki, które nie zostały
wykorzystane MOPS Ruda Śląska planuje przeznaczyć na różnego rodzaju
dofinansowania dla osób niepełnosprawnych. Jest to kwota 65 408 zł. Zadania na,
które można byłoby przeznaczyć niewykorzystane środki to np. dofinansowanie do
środków pomocniczych czy ortopedycznych dla osób niepełnosprawnych. Za tą kwotę
zostanie rozpatrzonych aż 35 z 70 wniosków na zakup np. pieluchomajtek, aparatów
słuchowych, cewników, butów ortopedycznych, protez kończyn. W związku z tym
miasto nie będzie zwracać środków niewykorzystanych do Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tylko przeznaczy je na przedstawione
potrzeby.
Po omówieniu ww. uchwały p. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą.
Głosowało 8 radnych - za:8, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0
Następnie zostało przeprowadzone głosowanie nad protokołami z 25 maja oraz 10
sierpnia .Protokoły zostały przyjęte.

W podpunkcie sprawy bieżące, wolne głosy p. Ewa Chmielewska dopytując zadała
pytanie o rodzaj pomocy jaką otrzymała rodzina mieszkająca w Rudzie Śląskiej
Bykowinie, którą dotknęła trudna sytuacja związana z pożarem mieszkania.
p. K. Morys – rodzina otrzymała 4 tys. zł w związku z tym zdarzeniem losowym. Zasiłki
te są niezależne od dochodu. W przypadku wystąpienia jakiekolwiek zdarzenia
losowego w Rudzie Śląskiej MOPS stara się w miarę swych możliwości pomagać. Na
bieżąco pracownicy ośrodka śledzą sytuacje na portalach społecznościowych i
różnych stronach miasta by wyłapać sytuacje wskazujące na wystąpienie takiego
zdarzenia. Najważniejsze dla nas jest dobro mieszkańców i czasem nie zważając na
różne sytuacje pomagamy jak tylko możemy co ma przełożenie także na budżet
miasta. Potrzeby są ogromne i w przypadku tego pożaru oszacowaliśmy tą pomoc na
kwotę tych 4 tys. zł. Zasiłki z MOPS oscylują czasami w kwocie 400-500 zł. Od
początku roku tych zdarzeń było już kilka. Pracownicy starają się wywiązywać z
obowiązków jak najlepiej. Wszystko zależy od sytuacji i oczywiście od możliwości
finansowych.
p. E. Chmielewska – poinformowała , że jest organizowana zbiórka dla tej rodziny,
która potrzebuje generalnie wszystkiego. Mieszkanie się całkowicie spaliło. Obecnie
rodzina mieszka w wynajmowanym mieszkaniu dzięki pomocy innych ludzi. Zbiórkę
prowadzi fundacja Aktywni My.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej.
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