Wnioski do budżetu Opola na rok 2015.
Wniosek: Utworzenie nieodpłatnego domu tymczasowej i całodobowej opieki dla
minimum 30 osób starszych i/lub przewlekle chorych
Uzasadnienie
Utworzenie nieodpłatnego domu tymczasowej i całodobowej opieki dla osób
starszych i przewlekle chorych w Opolu jest zasadne, ponieważ:
Od dłuższego czasu w Polsce, a w województwie opolskim w szczególności, mamy
do czynienia ze wzrostem liczby osób starszych. Zwiększa to zapotrzebowanie na
usługi dla tej grupy osób oraz ich otoczenia. Bardzo często mamy do czynienia z
sytuacją w rodzinie, w której opiekunki myślą o oddaniu członka rodziny (tj. osoby
starszej i/lub przewlekle chorej) do domu całodobowej opieki lub szpitala ze względu
na swoje zmęczenie, gdyż sytuacja je do tego zmusza. Nierzadko jest jeszcze gorzej:
opiekunki w ogóle nie mają możliwości oddania pod dobrą opiekę członka swojej
rodziny. Utworzenie takiego domu stworzyłoby warunki do tymczasowego
przekazania osoby starszej i/lub przewlekle chorej pod profesjonalną opiekę. Dla
opiekunek oznacza to między innymi: szansę na odpoczynek lub poprawę swojego
zdrowia poprzez udanie się na: urlop, rehabilitację bądź na szpitalne leczenie.
Tymczasowość pobytu ważna jest zarówno dla opiekunek, jak i osób
przekazywanych pod opiekę, gdyż opiekunki darzą miłością członków swojej rodziny
i nie chcą narażać ich na lęki przed umieszczeniem w domu stałego pobytu lub
szpitalu.
Wnioskodawca postuluje nieodpłatność usługi, gdyż problem najczęściej dotyczy
ubogich rodzin, a to pociąga za sobą następujące konsekwencje:
a) Rodziny często nie chcą przekazać członków swoich rodzin potrzebujących
opieki, ponieważ wymagana od nich odpłatność jest zbyt wysoka. W rezultacie
stwarza to problemy zdrowotne zarówno dla opiekunek, jak i dla osób, którymi
się one zajmują.
b) Wyjątkowe przypadki przekazania osób wymagających opieki przez ubogie
rodziny do odpłatnych domów całodobowej opieki generują dodatkowe koszty
dla miasta, ponieważ osób tych oraz ich rodzin nie stać na całościowe
pokrycie kosztów, więc resztę jest zmuszone dopłacić miasto. Stworzenie
wspomnianej usługi pozwoli rodzinom na odsunięcie w czasie umieszczenie
schorowanych członków rodziny do domu całodobowej opieki, zaś miastu
pozwoli na obniżenie kwot przekazywanych na osoby trafiające do odpłatnych
domów całodobowej opieki.

Wniosek: Sfinansowanie nieodpłatnej linii autobusowej numer 15 w okresie 2
stycznia 2015–31 sierpnia 2015
Uzasadnienie
Idea nieodpłatnej komunikacji miejskiej cieszy się w Polsce coraz większym
powodzeniem. Do tej pory wdrożono ją jedynie w gminach, których liczba
mieszkańców nie przekracza 100 tysięcy, stąd też założeniem wnioskodawcy jest
podjęcie próby odpowiedzi na pytanie: czy w Opolu – mieście wojewódzkim –
również warto wprowadzić ten pomysł w życie? Mając na względzie różnicę
uwarunkowań między Opolem a gminami, w których nieodpłatna komunikacja
miejska już funkcjonuje, należy uruchomić nieodpłatną linię autobusową numer 15 w
okresie 2 stycznia 2015–31 sierpnia 2015. Pozwoli to odpowiedzieć na szereg
istotnych pytań:
1. Czy nieodpłatność komunikacji miejskiej wpłynie na liczbę pasażerów linii numer
15 oraz pozostałych?
2. Czy wpłynie na natężenie ruchu samochodowego?
3. Czy będzie miało znaczenie dla mobilności osób przemieszczających na terenie
Opola?
4. Jaki wpływ idea ta będzie miała na budżet Opola z tytułu braku wpływów z biletów
linii autobusowej numer 15?
5. Czy wpłynie na stan taboru części pasażerskiej?
6. Czy idea ta będzie miała znaczenie dla liczby kursów linii numer 15?
7. Czy nieodpłatność komunikacji wpłynie na zanieczyszczenie powietrza i poziom
natężenia hałasu?
8. Czy będzie miała wpływ na wydatki na infrastrukturę związaną z poprawą jakości
przystanków autobusowych?
9. Czy wpłynie na popularność instytucji znajdujących się na trasie linii numer 15?
Najbardziej odpowiedni jest wybór linii autobusowej numer 15, gdyż:
A) Jest najbardziej uczęszczaną linią (15% pasażerów w 2013 roku);
B) W jej ciągu komunikacyjnym znajdują się istotne punkty aktywności miasta Opola:
dwa kampusy Politechniki, szkoły (13 szkół ponadpodstawowych: ponad 6500
uczniów), dwa dworce kolejowe, dworzec PKS, Główny Urząd Pocztowy, Urząd
Marszałkowski, biblioteki: miejska, wojewódzka, uniwersytecka, szpitale: wojewódzki,
wojskowy, psychiatryczny, ginekologiczno-położniczy, miejsca rekreacji i

wypoczynku: pływalnia Akwarium, basen Wodna Nuta, fontanna grająca przy stawku
Barlickiego, lodowisko Toropol, punkty kulturalne: Amfiteatr, Narodowe Centrum
Piosenki, Młodzieżowy Dom Kultury, Teatr im. J. Kochanowskiego, punkty handlowousługowe: pawilony na skrzyżowaniu ulic Niemodlińskiej i Prószkowskiej, hipermarket
Real i Media Markt przy ul. Sosnkowskiego, całodobowe Tesco przy ul. Ozimskiej,
Galeria Handlowa Opolanin, Błękitna Wstęga przy ul. Horoszkiewicza, pawilony przy
ul. Sosnowskiego, Castorama przy ul. Wiejskiej.
C) Łączy najgęściej zaludnione części Opola: osiedle Armii Krajowej, osiedle
Malinka, a także osiedla przy ulicach: Plac Teatralny, Koszyka, Prószkowskiej,
Wojska Polskiego, Chmielowickiej, Gospodarczej, Tęczowej.
Wnioskodawca proponuje okres 2 stycznia 2015–31 sierpnia 2015, ponieważ czas
ten pozwoli na zebranie danych w tych porach roku, które mają znaczenie dla wyboru
środka transportu w Opolu.
Wszystkie wymienione czynniki będą decydujące dla wiarygodności, rzetelności oraz
trafności uzyskanych wyników z przeprowadzonego projektu. Z tego względu
wnioskodawca liczy na to, że miasto nawiąże współpracę ze wszystkimi instytucjami,
które będą w stanie pomóc wyciągnąć odpowiednie wnioski z powyższego okresu
nieodpłatności linii autobusowej numer 15.

Wniosek: Dofinansowanie kwotą 200 zł studentów Uniwersytetu Opolskiego,
Politechniki Opolskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej mających stałe
zameldowanie poza Opolem, ale wynajmujących mieszkanie lub akademik w Opolu
Uzasadnienie
W Opolu systematycznie spada liczba studentów. Główną przyczyną tego zjawiska
jest spadkowy trend demograficzny, jednakże mają na to wpływ również: bliskość
większych ośrodków akademickich, takich jak: Katowice, Wrocław. Ponadto mniejsze
ośrodki akademickie (np. Nysa) stosują różne formy dofinansowania w celu zachęty
do studiowania i konsumowania na ich terenie. Przekładają się one również na
wzrost aktywności na polu kulturalnym i wolontaryjnym.

Wniosek: Przeprowadzenie badań wśród studentów, dzięki którym władze miasta
zyskają świadomość potrzeb studentów wynikających z życia w Opolu, a także ilości
wydawanych pieniędzy na cele konsumpcyjne w ciągu miesiąca przez
statystycznego studenta
Uzasadnienie
Rozpoznanie potrzeb studentów pozwoli miastu na szczegółowe określenie
sposobów wsparcia studentów oraz podpowie władzom miasta, ile środków

finansowych będą chciały przeznaczyć na ten cel, a także sprecyzować liczbę
studentów, którzy mieliby być objęci wsparciem.
Wniosek: zintensyfikować dostosowanie basenu Wodnej Nuty dla osób
niepełnoprawnych poprzez: zakup drugiego podnośnika oraz dostosowanie szatni
dla niepełnosprawnych użytkowników.
Uzasadnienie
Basen Wodna Nuta jest nowopowstałą inwestycją wybudowaną na terenie Opola. Na
ten obiekt rekreacyjno – sportowy wydaliśmy z budżetu miasta ponad 24 mln zł i
niestety zwiera on parę mankamentów pod kątem dostosowania dla
niepełnosprawnych użytkowników. Np. jeden podnośnik choć na terenie basenu
znajdują się dwie niecki, mała i niedostosowana szatnia. W związku z tym zasadne
jest, aby zakupić drugi podnośnik dzięki, któremu niepełnosprawni użytkownicy będą
mogli skorzystać dwóch niecek, a także powiększenie szatni wraz z podziałem jej na
część męską i żeńską. Ponadto wnioskodawca proponuje zakupić stosowne
uchwyty, które ułatwią przebieranie się osobom niepełnosprawnym korzystającym z
basenu.
Wniosek: Zatrudnienie minimum dwóch dodatkowych asystentów rodziny
Uzasadnienie
Na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Opolu działają
asystenci rodziny. W chwili obecnej Urząd Miasta Opola zatrudnia tylko trzech
asystentów. Niestety jak na 120-tysięczne miasto jest, to stanowczo za mało.
Wspomniani asystenci są przeciążeni pracą, ponadto rodzin ubogich i niewydolnych
życiowo przybywa. Asystenci rodziny stanowią istotny element wsparcia dla:
- osób przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych,
- rodzin wychowujących małoletnie dziecko i zmagającymi się takimi problemami jak:
ubóstwo, bezrobocie, niskie umiejętności prowadzenia gospodarstwa, uzależnienie i
przemoc,
- rodzin, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, a które chcą podjąć
współpracę na rzecz dzieci i domu,
- rodzin niepełnych i zagrożonych odebraniem dzieci z domu rodzinnego,
- rodzin niepełnych, w których wszystkie obowiązki związane z utrzymaniem
i wychowaniem dzieci spoczywają na jednym rodzicu,
- rodzin, w których obowiązki rodzica pełnią osoby niepełnosprawne z orzeczoną
niepełnosprawnością w stopniu lekkim lub umiarkowanym,
- osób, u których występują w/w problemy, które są gotowe do zmian w swoim życiu i
które zdają sobie sprawę ze swojej trudnej sytuacji życiowej i chcą ją zmienić.

Jak wspomniałem wcześniej, asystenci rodziny stanowią istotny element wsparcia
dla ubogich osób i rodzin, ponieważ towarzyszą oni klientom w pokonywaniu ich
życiowych trudności, ponadto pracują na zasobach klienta, udzielają im wsparcia,
motywują swoich klientów do zmiany ich niekorzystnej sytuacji i poprawy
funkcjonowania.
Oczywiste jest, że zatrudnienie dwóch dodatkowych asystentów rodziny nie rozwiąże
problemów systemowych wszystkich wyżej wymienionych osób i rodzin, jednakże
pozwoli to pomóc większej ilości potrzebujących. Ponadto uważam tą formę pomocy
za najbardziej skuteczną przy wychodzeniu z biedy dziedziczonej z pokolenia na
pokolenie.
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