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Protokół Nr 7.2019
z wyjazdowego posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
odbytego w dniu 5 kwietnia 2019 r.
W wyjazdowym posiedzeniu Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej
uczestniczyło 5 członków komisji na ogólną liczbę 6 według załączonej listy obecności,
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział wzięły
osoby zaproszone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu. Nieobecność
usprawiedliwiona – pani Małgorzata Jalowska – Wicestarosta.
Pan Przewodniczący otworzył posiedzenie oraz powitał wszystkich członków komisji,
a następnie odczytał zaproponowany na dzień 5 kwietnia 2019 r. plan wizytacji.
Proponowany plan wizytacji:
1. Wyjazd do Domów Pomocy Społecznej oraz zapoznanie się z warunkami technicznymi
i problemami funkcjonowania tych ośrodków:
a) Dom Pomocy Społecznej w Sobowie;
b) Dom Pomocy Społecznej w Czachowie.
2. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1. Wyjazd do Domów Pomocy Społecznej oraz zapoznanie się z warunkami
technicznymi i problemami funkcjonowania tych ośrodków:
a) Dom Pomocy Społecznej w Sobowie.
Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – Filia w Suchodółce.
GODZINA PRZYJAZDU DO JEDNOSTKI: 10:00
OSOBA UDZIELAJĄCA INFORMACJI:
Marian Cieszkowski – Dyrektor DPS w Sobowie
Renata Adamska – Kierownik Zespołu Opiekuńczo – Terapeutycznego DPS w Sobowie.
REZULTATY, WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI Z WIZYTY:
Filia DPS Sobów w Suchodółce funkcjonuje od 2016 r. W Suchodółce aktualnie przebywa 34
pensjonariuszy. Filia w Suchodółce przeznaczona jest dla osób przewlekle psychicznie
chorych. Otoczenie Domu oraz budynki pozbawione są barier architektonicznych.
Mieszkańcy Domu mają do dyspozycji 2 i 3-osobowe pokoje z łazienkami, pracownie
terapeutyczne, pomieszczenia rehabilitacyjne, salę doświadczania świata, jadalnię, aneksy
kuchenne, pokoje dziennego pobytu, kaplicę, pokoje gościnne. Obiekt nowoczesny,
posiadający bardzo dobre warunki lokalowe.

WIZYTĘ ZAKOŃCZONO O GODZINIE: 11:00.
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Dom Pomocy Społecznej w Sobowie.
GODZINA PRZYJAZDU DO JEDNOSTKI: 11:10
REZULTATY, WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI Z WIZYTY:
Teren obecnego Domu Pomocy Społecznej wraz z zabudową, zajmowany był uprzednio
przez jednostkę wojskową. DPS Sobów utworzony został w 1994 r. Dom jest placówką
koedukacyjną opieki stacjonarnej dla 102 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Na terenie
domu znajdują się dwa budynki mieszkalne. Teren Domu przystosowany jest do potrzeb osób
niepełnosprawnych i pozbawiony jest barier architektonicznych. Mieszkańcy zamieszkują w
3-osobowych pokojach funkcjonalnie umeblowanych, wyposażonych w instalację
przywoławczą, instalację alarmową p/pożarową. Ponadto na terenie Domu znajdują się
pracownie terapeutyczne, świetlice, aneksy kuchenne, stołówka i kaplica. Dom posiada salę
rehabilitacji. W latach 2017 – 2018 w DPS w Sobowie została przeprowadzona
termomodernizacja obiektów.
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Sobowie powstał w
grudniu 2017 roku. Obecnie korzysta z niego 50 osób o różnym stopniu niepełnosprawności
intelektualnej i fizycznej. Warsztat jest placówką pobytu dziennego i funkcjonuje od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Do dyspozycji uczestników WTZ w
Sobowie przeznaczonych jest osiem pracowni tematycznych: gospodarstwa domowego,
przyrodnicza, techniczna, plastyczna, krawiecka, muzyczna, rehabilitacji ruchowej oraz
pracownia komputerowa. Rehabilitacja oferuje również zabiegi fizjoterapeutyczne, które mają
na celu likwidację różnych schorzeń. Ponadto oferujemy wsparcie psychologa. Dojazd na
codzienne zajęcia terapeutyczne do WTZ w Sobowie zapewnia Warsztat. Ponadto uczestnicy
comiesięcznie otrzymują dla swoich dyspozycji środki finansowe przewidziane w ramach
treningu ekonomicznego.
Zadania inwestycyjne w DPS w Sobowie:
 modernizacja łazienek;
 modernizacja systemu przywoławczego – postępowanie przetargowe;
 wykonanie parkingu na placu DPS;
 system Przeciw Pożarowy – modernizacja dostosowanie do aktualnych wymagań – koszt
około 40 tys. zł.
WIZYTĘ ZAKOŃCZONO O GODZINIE: 12:30.
b) Dom Pomocy Społecznej w Czachowie.
GODZINA PRZYJAZDU DO JEDNOSTKI: 12:40
OSOBA UDZIELAJĄCA INFORMACJI:
Jowita Kończyk – Mielniczuk – Dyrektor DPS Czachów.
REZULTATY, WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI Z WIZYTY:
Dom Pomocy Społecznej w Czachowie powstał w latach 80 –tych. Położony jest
w miejscowości Czachów, w powiecie opatowskim. Jest placówką stacjonarną przeznaczoną
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dla 53 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Budynek spełnia wymogi standardu,
pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe z łazienkami. Na terenie Domu znajdują się różnorodne miejsca
wspólnego przebywania, przeznaczone do aktywizacji i rekreacji: sala terapii zajęciowej, sala
rehabilitacyjna, biblioteka, hole stanowiące pomieszczenia dziennego pobytu i aneks
kuchenno-kawiarenkowy.
Zadania inwestycyjne w DPS w Czachowie:
 remont stołówki (zalecie straży pożarnej o konieczności usunięcia paneli ściennych ze
stołówki) – pozyskane środki z Urzędu Marszałkowskiego – 120 tys. zł;
 remont łazienek oraz węzłów hydraulicznych i ściekowych;
 wymiana instalacji elektrycznej;
 zainstalowanie hydrantów;
 zmiana systemu grzewczego olejowego na gazowe;
 brak docieplenia budynku.
WIZYTĘ ZAKOŃCZONO O GODZINIE: 13:40.
Ad.2. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym osobom za przybycie.
Na tym posiedzenie zakończono (godz.13:40).

Protokół sporządził i zatwierdził:
Przewodniczący Komisji
Oświaty, sportu zdrowia i pomocy społecznej
/-/ Wojciech Majcher
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