
Protokot nr 2/21

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 23 lutego 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 10.00

Godz. zakonczenia: 11.45

Miejsce posiedzenia: sala obrad Rady Powiatu Ktodzkiego (sala nr 109) w Starostwie

Powiatowym w Ktodzku, ul. Okrzei 1- obecny Przewodniczqcy Komisji.

Posiedzenie odbywato s\q wtrybie zdalnym, poprzez wideokonferencj^ w aplikacji Microsoft

Teams.

Podstaw prawna- art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegoinych rozwiqzaniach

zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziaianiem i zwaiczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych

oraz wywofywanych nimisytuacjikryzysowych (Dz.U.2020.1842 ze zm.)

W posiedzenia wzi^to udziat pi^ciu cztonkow komisji oraz Pani Matgorzata Pajor- Dyrektor

Domu Pomocy SpoteczneJ w Podzamku.

Lista zdalnego uczestnictwa radnych w zatqczeniu do protokofu.

ZAtAiCZNIKl

Porzqdek posiedzenia zostaf radnym przekazany on- line i stanowi zaiqcznik do protokofu.

ZAU\CZNIK2

Ad. 1 Ustalenie porz^dku obrad komisji.

Przewodniczqcy Komisji, p. Grzegorz Kuzak przywitat cztonkow komisji oraz uczestniczqcych
w posiedzenia goki, Nastqpnie przedstawit porzqdek obrad i zapytat, czy ktos chciatby zgtosic
wniosek formalny o jego zmianq.

Nikt nie zgtosit awag do porzqdka posiedzenia.

Porzqdek obrad:

1. Ustalenie porzqdka obrad komisji.

2. Kontrola Domu Pomocy SpoteczneJ w Podzamku w zakresie realizacji zadan
statutowych i regulaminowych, finansow, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej
podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontow w jednostce,
warunkow mieszkaniowych oraz aktualnosci dokumentacji technicznej.

3. Sprawy rozne:

a) ustalenia daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej,



b) przyj^cie protokotu nr 1/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 stycznia
2021roku.

Ad. 2 Kontrola Domu Pomocy Spotecznej w Podzamku w zakresie realizacji zadah
statutowych i regulaminowych, finansow, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej
podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontow w jednostce, warunkow

mieszkaniowych oraz aktualnosd dokumentacji technicznej.

Komplet materiafow, wynikajqcy z zakresu kontroli radni otrzymali przed posiedzeniem wraz
z zawiadomieniem na posiedzenie komisji.

Przewodnicz^cy Komisji odczytat upowaznienie Przewodnicz^cego Rady Powiatu Ktodzkiego
z dnia 3 lutego 2021 roku:

„Na podstawie §45 ust 4 Statutu Powiatu Kfodzkiego, upowazniam zespot kontrolny

Komisji Rewizyjnej w cafym skfadzie komisji z przewodniczqcym zespofu p. Grzegorzem

Kuzakiem do przeprowadzenia w dniu 23 lutego 2021 r. kontroli funkcjonowania Domu

Pomocy Spotecznej w Podzamku w zakresie realizacji zadan statutowych i reguiaminowych,

finansow, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego obiektu-
inwestycji, remontow w jednostce, warunkow mieszkaniowych oraz aktualnosd dokumentacji

technicznej. Posiedzenie zaplanowane zostato w trybie zdalnym.

Poczqtek posiedzenia komisji, podczas ktorego odbqdzie siq kontrola- godz. 10.00.

Szczegotowy zakres kontroli:

1) realizacja zadah statutowych i reguiaminowych przez jednostk^,
2) finanse,

3} Stan zatrudnienia,

4) opieka lekarska podopiecznych,
5) Stan techniczny obiektu- inwestycje, remonty w jednostce,
6) warunki mieszkaniowe,

7) aktualnosd dokumentacji technicznej''.

Dyrektor Domu Pomocy Spotecznej w Podzamku p. Matgorzata Pajor na podstawie
przekazanych materiafow wprowadzita w tematykQ funkcjonowania dps. Poinformowata, ze
dyrektorem jest od 1 maja 2020 roku, na zastQpstwo za obecnego Wojta Gminy Ktodzko - p.
Zbigniewa Tura. Omowita akty prawne, na mocy ktorych funkcjonuje jednostka. Nast^pnie
pozostate kwestie odptatnoki za utrzymanie mieszkanca w dpsie-ie. Poinformowata, ze dps
w Podzamku jest domem pomocy, w ktorym przebywaj^ osoby uposledzone umystowo
w roznym stopniu, a niektore rowniez ze sprzQzonymi uposledzeniami ruchowymi. Omowione
zostaty zasady terapii mieszkahcow, opieki, dbatoki o praktyki religijne, standardy
mieszkaniowe. Covidowa sytuacja bardzo ograniczyta dziatalnosc placowki, ale udato siQ bez
wiQkszych roszad personelu zapewnic mieszkahcom nalezytq opiekQ, pomimo zachorowan.
Nie byto wymagane dodatkowe wsparcie.

Radny p. Tadeusz Zielihski zapytat o nieograniczony dostQp do praktyk religijnych- co to
oznacza?



Dyrektor dps w Podzamku odpowiedziata, ze w domu pomocy spotecznej jest kaplica, od
swiqt wznowione zostaty nabozenstwa.

Radny p. Tadeusz Zielinski wyrazit ubolewanie nad niemoznosci^ spotkania sIq osobiscie i wizji
oblektu, gdyz praca, ktora jest tarn wykonywana jest na pewno bardzo ci^zka. Zapytat, ile dps
w Podzamku przyjqt pensjonariuszy po zlikwidowanym dps-ie w Szczytnej?

Dyrektor dps w Podzamku odpowiedziata, ze byte to 20 osob, przyj^tych w styczniu/lutym.
Jeden mieszkaniec zostat na state, a pozostali zostali w czerwcu przekazani do innych dps-6w
na terenie powiatu i kraju.

Radny p. Tadeusz Zielinski zapytato Kodeks Etycznyfunkcjonujqcyjako jeden z dokumentow-
co zawiera i kto go zatwierdza?

Dyrektor dps w Podzamku odpowiedziata, ze zostat wprowadzony zarz^dzeniem burmistrza

w 2004 czy w 2006 roku, na podstawie delegacji ustawy o pomocy spotecznej. Teraz reguluje

te zasady juz Kodeks Pracy. Nowozatrudnieni pracownicy zapoznajq si^ z tym dokumentem.

Radny p. Tadeusz Zielinski poddat pod w^tpliwosc i zasugerowat zastanowienie sIq nad tym,
czy jest on potrzebny w rezultacletakiego stanu prawnego. Nast^pniezapytat, jakw2020 roku
wyglqdaty szkolenia tematyczne i specjalistyczne? Ile pracownikow skorzystato ze szkoleh
zdalnych? Jaki procent z budzetu na 2021 roku (kwota 6 300 000 zt.) przeznaczony zostat na

szkolenie personelu w roku biezqcym?

Dyrektor dps w Podzamku odpowiedziata, ze w 2020 roku szkolenia przeszli pracownicy

kadrowi w zakresie aktualnych przepisow, ksi^gowosc, szkolenia dotycz^ce archiwizacji
dokumentow, szkolenia w zakresie pracowniczych planow kapitatowych, a takze szkolenia

wewn^trzne organizowane przez psychologow i rehabilitantow. Plan szkolen wewn^trznych
przygotowuje gtowny specjalista dziatu terapeutyczno- opiekunczego wraz z kierownikiem

dziatu. Odbyto si^ rowniez szkolenie koordynatora w zakresie kontroli zarzqdczej. Odb^dzie

siQ jeszcze dodatkowe szkolenie dotycz^ce instrukcji kancelaryjnej i przekazywania akt.
Jednostka posiada radcQ prawnego, ktory rowniez czuwa nad zmianami w zakresie prawa,
wspotpracuj^c z pracownikami. Pracownicy przectiodzq rowniez szkolenie z zamowieh
publicznych. Wsrod personelu opiekunczego szkolenia wykonywane sq przez inspektora bhp.

Radny p. Tadeusz Zielinski zapytat, czy dps Podzamek ma audytora kontroli zarzgdczej, czy
byty przeprowadzane audyty?

Dyrektor dps w Podzamku odpowiedziata, ze w ubiegtym roku byt przeprowadzany audyt.
Audytorem jest osoba zajmujqca siQ zabezpieczeniem danych osobowych. Regulamin kontroli
zarzgdczej zostat zmieniony i obowiqzuje od 28 lutego br. Oswiadczenie o stanie kontroli
zarz^dczej zostanie zamieszczona w BIP-ie jednostki.

Radny p. Tadeusz Zielinski zapytat o szczepienia na wirusa Bars- Cov- 2.



Dyrektor dps w Podzamku odpowiedziata; ze mieszkahcy i pracownicy juz po drugiej dawce

szczepien. Ok 75% pracownikow zadeklarowato ch^c szczepien. 99% mieszkahcow jest

zaszczepionych.

Radny p. Tadeusz Zielihski zapytat, kto do czasu powotania na dyrektora (maj 2020) petnit

obowiqzki dyrektora dps-u. Wybory samorzqdowe byty w 2018 roku.

Dyrektor dps w Podzamku poinformowata, ze w okresie od kohca 2018 roku do maja 2020

funkcjQ tq petnit Pan Adam Frankowski.

Radny p. Jacek Hecht zwrocit uwagQ na niekompletnosc materiafow dotycz^cych kontroli.

Uwaga dotyczyta spraw budzetowych- za mato informacji jest w tym zakresie. Zauwazyi ze w

przypadku poprzednich kontroli jednostek, komisja miata wgl^d w caty budzet. Zapytat, jak

wyglqda srednioroczne zapetnienie, czy sq wolne miejsca w jednostce (104 miejsca w sumiej?

Dyrektor dps w Podzamku poinformowata, ze aktualnie jednostka oczkuje na przyj^cie dwoch

osob.lOl mieszkancow jest na dzien dzisiejszy.

Radny p. Jacek Hecht zauwazyt, ze w jednostce zatrudnione s^ 74 osoby, co przektada sIq na

nieco mniejsz^ iiczb^ etatow. Zauwazyt, ze brakuje danych, jaka cz^sc funduszu plac

przeznaczana jest na dziaJ administracyjny, terapeutyczno- opiekuhczy, gospodarczy.

Cztonkowie zespotu kontrolnego wydaj^ opini^ na podstawie posiadanej wiedzy 1 decydujq o

ewentualnej restrukturyzacji. W powiecie jest duzo domow pomocy spotecznej 1 w kazdym

z nich jest osobny dziat administracyjny. Wsz^dzie sg podobne zasady. Stqd prosba o struktur^

ptac. Przy wstQpnych wyliczeniach arytmetycznych wychodzi, Iz srednia ptaca to ok 4 500 zt

brutto. Czyli mozemy sIq domyslac, ze osoby z dziatu terapeutyczno- opiekuhczego zarabiajg

na poziomie ptacy minimalnej, lub niewiele wyzej. Nie ma rowniez informacji na temat
ogrzewania budynku. Dzis mozna pozyskac dose duze srodki na odnawialne zrodta energii -

moze stuszne bytoby zastanowic siQ nad tym. Ogrzewanie olejem opatowym jest aktualnie

najdrozsze i sprawa jest do natychmiastowego rozwazenia pod k^tem zmiany typu
ogrzewania. Poprosit o uzupetnienie wspomnianych informacji. Nadmienit rowniez o

potrzebie wiedzy na temat nagrod dia pracownikow

Dyrektor dps w Podzamku odpowiedziata, ze informacje zostang uzupetnione. Zauwazyta, ze

w ubiegjym roku jednostka korzystata z dotacji covidowych, od sierpnia do grudnia byty srodki

zewn^trzne na wynagrodzenia. Byta rowniez dotacja wojewody na ten cel. Wyliczenia b^d^

bez wskazania dotacji.

Radny p. Jacek Hecht zwracajqc si^ do cztonkow zespotu kontrolnego zauwazyt, ze budzet

jednostki za 2020 rok, podzielony przez 104 miejsca, podzielony na 12 miesi^cy daje kwotQ
5000 zt za osobomiesiqc- tyle ptacimy za utrzymanie jednego pensjonariusza. W prywatnych
domach opieki to za tq kwot^ jest juz wysoki standard swiadczen. Tym bardziej radni majq

powody zadawac pytania na temat kwestii budzetowych.

Dyrektor dps w Podzamku zaznaczyta, ze warunki mieszkaniowe i socjalne s^ na wysokim

poziomie, co potwierdzaj^ rowniez piel^gniarki pracuj^ce w Podzamku, maj^ce porownanie
warunkow w innych osrodkach.



Radny p. Jacek Hecht zauwazyt, ze ciekaw^ informacj^ jest rowniez procent przeznaczanego

budzetu na materiaty dydaktyczne oraz na zakup odziezy, czy obuwia oraz innych materiatow

pierwszej potrzeby.

Przewodniczqcy Komisji zapytat, czy placowka korzystata z dofinansowania na olej opatowy?

Dyrektor dps w Podzamku odpowiedziata, ze nie.

Przewodniczqcy Komisji zasugerowat rozeznanie sIq w temacie dofinansowah na odnawialne

zrodta energil. Stwierdzit rowniez, ze z materiatow wynika, ze przeglgdy obiektu zarowno

roczne, jak i pi^cioletnie sq wykonywane w terminach. Zapytat o kabin^ do dezynfekcji, czy

srodki pochodzity ze starostwa?

Dyrektor dps w Podzamku potwierdzita.

Przewodnicz^cy Komisji zapytat o konserwatorow- dozorcow- czy majg uprawnienia do

monitoringu kottowni?

Dyrektor dps w Podzamku poinformowata, ze tak. Konserwatorzy dogl^daj^ kwestii

grzewczych. Kolejny konserwator ma uprawnienia elektryka i zajmuje siQ biezqcymi

naprawami w tym zakresie. Konserwator- elektryk pracuje na jedng zmian^, pozostali trzej w

systemie zmianowym. Nocq potrzebna jest rowniez taka osoba, gtownie ze wzgi^du na

bezpieczenstwo pan petniqcych nocne dyzury.

Przewodnicz^cy Komisji zapytat, ilu jest dyrektorow w placowce, bo wpisane s^ dwa etaty, w

tym jeden- uriop bezptatny.

Dyrektor dps w Podzamku odpowiedziata, ze faktycznie jest jeden dyrektor, ale dia potrzeb

sprawozdawczosci muszg bye wykazywane dwa etaty.

Przewodnicz^cy Komisji zapytat o opiekunow- 21 etatow i ile podopiecznych przypada na

jednego opiekuna?

Dyrektor dps w Podzamku stwierdzita, ze w tym zakresie placowka musi spetniac i spetnia

wymagania natozone rozporzgdzeniem dotyczqcym funkcjonowania domow pomocy

spotecznej. Opiekuni pracujq w systemie 12- godzinnym. Jest piqc oddziatow, na kazdym musi

bye jeden opiekun, w nocy jest inaczej. W ubiegtym roku odbyta siQ kontrola z s^du

okrQgowego, ktora potwierdzita spetnianie przez dps wymagan prawnych.

Przewodnicz^cy Komisji zapytat, czy pralnia petni rowniez ustugi na zewn^trz? Ciekawa jest

rowniez budowa kompostownika,

Dyrektor dps w Podzamku odpowiedziata, ze pralnia petni tyiko funkcjQ wewn^trzn^.

Kompostownik zostat wybudowany przez wzglqd na oszcz^dnosci, nie trzeba odpadow

przekazywac do utylizacji. Zauwazyta, ze w ubiegtym roku dokonano remontu oczyszczaini



kiekow. Poinformowata rownlez, ze wszelkie prace zwiqzane z parkiem wokot budynku muszq

bye zatwierdzone przez konserwatora zabytkow.

Przewodnicz^cy Komisji zapytat o planu utworzenia pracowni ceramicznej.

Dyrektor dps w Podzamku powiedziata, ze plan powstat jeszcze przed wybuchem pandemii.

Jest na to miejsce w pralnl. Stuzytoby to mieszkahcom uzdoinionym manualnie. Planuje s\q i

przewiduje sIq to w ramach dostQpnych do pozyskania srodkow zewnQtrznych.

Radny p. Stawomir Karwowski zapytat, czy konserwator- elektryk zajmuje s\q serwisem

sprzQtu? Pani dyrektor oznajmita, ze konserwator ma uprawnienia elektryczne. Zapytat, czy w

takim razie wykonuje on przeglqdy elektryczne? Czy jest na tyle pracy, ze az na cate osiem

godzin etatu?

Dyrektor dps w Podzamku odpowledziata, ze oprocz zadah typowo elektrycznych, zajmuje sIq

zadaniami typowo konserwatorskimi, naprawami codziennymi, Kierownik dziatu

administracyjno- gospodarczego codziennle planuje pracQ dia konserwatorow. To jest
pracownik blezgcej obstugi, a przede wszystkim odpowiada za sprawy elektryczne,

Radny p. Stawomir Karwowski zapytat, wjaki sposob dokonywany jest dozor budynku?

Dyrektor dps w Podzamku odpowledziata, ze kadry jest za mato, aby bytto dozor catodobowy.
Konserwatorzy przede wszystkim nadzorujq obiekt w nocy. Po potudniu nie ma tego nadzoru.

Ponadto obiekt jest monitorowany przez firm^ zewn^trznq. Kamery sq na zewnqtrz, ale
rowniez w budynku, przede wszystkim w dziale terapeutycznym. Chodzi o bezpieczenstwo

mieszkahcow.

Radny p. Stawomir Karwowski zasugerowat, ze juz teraz odchodzi sIq od formy dozorcy, jest

to nieefektywne i nieekonomiczne. Najlepszym rozwiqzaniem jest monitoring wykonywany
przez firmQ zewnQtrznq, w oparciu o kamery reagujqce na ruch. W ramach umow z firmami

jest rowniez reagowanie. Umowa zawarta przez dyrekcje obejmuje zapewne monltorowanie i

reagowanie, wIqc czy dozorowanie jest tutaj faktycznie potrzebne i realizowane, czy moze

dozorca ma inne obowi^zki?

Dyrektor dps w Podzamku stwierdzita, ze sq to rowniez biezgce obowiqzki zwiqzane z

naprawami. Konserwator, ktory dyzuruje w nocy wydaje siQ potrzebny ze wzgl^dow

bezpieczehstwa personelu. Doglqda rowniez kwestii grzewczych.

Radny p. Stawomir Karwowski zasugerowat, aby dookreslic w takim razie stanowisko pracy.

Zastanawiaj^cym bytfakt, ze dozorcow jest trzech, a nie moze to spetniac zasad dozorowania
catodobowego. Z kole,i jesli jest monitoring, to az trzy etaty wydajq si^ zbyteczne. Natomiast
jesli sqto rowniez etaty konserwatorskie to rzeczywiscie, w przypadku ograniczonych srodkow

finansowych, nalezy przyjrzec sIq kazdemu stanowisku i zastanowic siQ nad restrukturyzacjq.
Dia przedsiQbiorstwa, nawet jezeli jest to firma samorzqdowa, najdrozszym elementem sq
ludzie. Aspekt spoteczny rowniez jest bardzo istotny, ale istotne jest rowniez takie

gospodarowanie srodkami publicznymi, aby byto to uzasadnione. Poprosit o zainteresowanie

si^ nad formutq „dozorc6w" i „elektryka", jesli sg to osoby petnigce funkcj^ konserwatorow.



Zapytat, czy nie rozwazano uzupetnienia uprawnieh ktoregos z pracownikow do serwisowania

sprzQtu rehabilitacyjnego, medycznego?

Dyrektor dps w Podzamku odpowiedziata, ze dzi^kuje za cenne uwagi. Poinformowata o

planach uzupetnienia uprawnieh ktoregos z konserwatorow w ramach srodkow urz^du pracy.

Przygotowywany jest wniosek na szkolenie, refundowane w 80%. Uprawnienie miatoby
dotyczyc rowniez obstugi pity do scinania drzew. Stwierdzita rowniez, ze po roku od obj^cia
funkcji dyrektora planuje gt^bok^ analizQ pod k^tem ograniczenia wydatkow. Zapowiedziata,
ze przyjrzy s\q zakresom czynnosci i zagospodarowaniu etatow konserwatorow.

Radny p. Stawomir Karwowski dopytat o plany stworzenia pracowni ceramicznej. Czy jest to
zadanie inwestycyjne? Jest wpisana na rok 2019, wi^c mozna to zrozumiec jako cos

zaniechanego. A prawo reguluje rozliczanie siQ z inwestycji. Jesli aktualna dokumentacja
techniczna rowna siQ projektowi budowlanemu, to nalezy si^ zastanowic nad tq formq, bo

wydaje siQ, iz inwestycja juz si^ rozpocz^ta- zlecenie pierwszych wydatkow, czyli wykonanie
projektu budowlanego. Mamy trzy lata na jej kontynuacj^.

Dyrektor dps w Podzamku odpowiedziata, ze w 2022 roku b^dzie to czas na ostateczne

stwierdzenie, czy oficjalnie zaniechamy inwestycji, czy b^dzie realizowany.

Radny p. Stawomir Karwowski zapytat o remont parteru budynku zamkowego, jak wygl^daj^

dalsze plany realizacyjne?

Dyrektor dps w Podzamku odpowiedziata, ze teraz to juz trzeci etap tej inwestycji. W budzecie
srodki sq zaplanowane. Jednostka czeka na informacj^ od Marszatka Wojewodztwa, czy znajdq

siQ srodki w ramach PFRON-u. Umowa przewidywata trzy etapu. Temat jest monitorowany.

Radny p. Stawomir Karwowski zasugerowat, ze ten remont jest zdecydowanie bardziej
istotny, niz stworzenie pracowni ceramicznej. Ponadto nalezy rowniez zastanowic sIq nad

potrzeb^ remontu elewacji.

Dyrektor dps w Podzamku nadmienita, ze problem stanowi rowniez fakt, iz budynek jest

wpisany do rejestru zabytkow i na wszystkie prace potrzebna jest zgoda konserwatora.

Radny p. Tadeusz Zieiihski zauwazyt, ze dps nie jest hotelem. Mieszka w nim stu
pensjonariuszy. Musi bye zapewniona catodobowa opieka, a po przeliczeniu, to wychodzi tyiko

4 300 zt brutto na etat. To nie jest duzo. Z pull wynagrodzeh srodki zostaty przekazane na
dodatkow^ opiek^ nad przyj^tymi pensjonariuszami z dps w Szczytnej. Poprosit o bardziej
szczegotowe informacje.

Dyrektor dps w Podzamku poinformowata, ze opiekunowie zajmuj^cy si^ mieszkahcami z dps-

u ze Szczytnej pracowali w ramach umow zleceh- do czerwca. Poinformowata, ze szczegoty
przedstawi w uzupetniaj^cej informacji.

Radny p. Tadeusz Zieiihski zapytat o drugi obiekt nalez^cy do dps-u w Podzamku, w potnocnej
czQsci na maple. Czy tez jest wpisany do rejestru zabytkow?



Dyrektor dps w Podzamku odpowiedziala, ze to jest obiekt administracyjno- gospodarczy;
mieszczq siQ w nim rowniez pomieszczenia terapii zajQcicweJ. Nie Jest wpisany do rejestru

zabytkow.

Radny p. Jacek Hecht zapytat o odbior mieszkahcow dps-u przez mieszkahcow Podzamka. Czy
nie ma konfliktow, czy spotecznosc akceptuje podopiecznych dps-u?

Dyrektor dps w Podzamku odpowiedzlata, ze nie ma zadnych konfliktow. Mieszkancy

Podzamka w pewien sposob zzyli siQ z podopiecznymi dps-u. Teraz kontakty sq ograniczone ze

wzgl^du na pandemic i docieraj^ gtosy, ze brakuje tych relacji.

Radny p. Jacek Hecht zaznaczyt, ze w taki razie warto zwrocic uwagQ, iz oprocz funkcji

opiekunczo- terapeutycznej dia podopiecznych, dps petni waznq, pozytywnq roi^ spotecznq,

wpisujqc siQ w zycie wsi Podzamek, w ktorej si^ miesci.

Dyrektor dps w Podzamku dodata, ze nie tyiko dia wsi Podzamek, ale dia cafej gminy Ktodzko,

z ktorq dps wspotpracuje poprzez osrodek kultury, podejmujgc wiele wspolnych inicjatyw,

biorgc udziat w konkursach, czy tez organizowanych imprezach.

Radny p. Jacek Hecht zaznaczyt, ze poruszytten temat, aby radni zdali sobie sprawQ, ze taka

jednostka petni wazn^ funkcjQ spoteczn^ dia danej spotecznoki. Decyduj^c si^ na likwidacjQ
jednostki tego rodzaju, dziatamy negatywnie w sferze spotecznej, ktora Jest niewymierna

finansowo, ale ona istnieje i Jest czQsciq naszej rzeczywistosci.

Radny p. Tadeusz Zielihski stwierdzit, ze pan radny nie musi o takich rzeczach przypominac.
Stwierdzit, ze doskonale wie, Jak^ rolQ powinien petnic radny i Jak^ rolQ powinien petnic dps.

Mowiq o tym ustawy. Oznajmit, ze poczut siQ dotkniQty tq wypowiedzig.

Ad. 3 Sprawy rozne:

a) ustalenia daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Komisja ustalifa termin kolejnego posiedzenia na 16 marca 2021 roku, godz. 10.00-

druga cz^sc kontroli funkcjonowania DPS w Podzamku, w oparciu o uzupefnione materiafy o

szczegotowe kwestie budzetowe (informacje dotyczqce m.in. budzetu wformie tabelarycznej,

informacji o funduszu pfac, przeznaczeniu srodkow na materiafy dydaktyczne oraz na te

zwiqzane z codziennymi potrzebami mieszkahcow, informacje na temat ogrzewania budynku

i kwot z tym zwiqzanych, a takze srodkow na dodatkowe wynagrodzenia dia pracownikow za

opiekq nad pensjonariuszami przeniesionymi czasowo ze zlikwidowanego Domu Pomocy

SpofeczneJ w Szczytnej).



b) przyj^cie protokotu nr 1/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 stycznia
2021roku.

Komisja 5 ghsami za przyj^ia protokoi.

Przewodniczgcy Komisji w wyniku braku dalszych gtosow w dyskusji, zakonczyl posiedzenie
komisji.

Na tym protokot zakohczono.

P rote kotowaja:

Marta Paprocka

iczqcy Komisji

^go& Kuzak


