
Protoko* nr 3/21

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 16 marca 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 10.00

Godz. zakonczenia: 11.40

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

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

Posiedzenie odbywato siQ w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencjQ w aplikacji Microsoft
Teams.

Podstaw prawna- art. ISzzx ust 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku a szczegoinych rozwiqzaniach
zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwaiczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych

oraz wywofywanych nimisytuacjikryzysowych (Dz.U.2020.1842 zezm.)

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

Domu Pomocy Spotecznej w Podzmaku oraz Pani Anna Walusiak- Gtowna ksi^gowa Domu

Pomocy Spotecznej w Podzmaku.

Lista zdalnego uczestnictwa radnych w zatqczeniu do protokofu.

ZAtACZNlKl

Porzqdek posiedzenia zostaf radnym przekazany on- iine i stanowi zafqcznik do protokofu.

ZAtACZNlK2

Ad. 1 Ustalenie porzqdku obrad komisji. I

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

Nikt nie zgtosit uwag do porzqdku posiedzenia.

Porzqdek obrad:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.

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 aktualnosci dokumentacji technicznej- II czqsc.

3. Sprawy rozne:

a. ustalenia daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej,



b. przyj^cie protokotu nr 2/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 lutego
2021roku.

Ad. 2 Kontrola Domu Pomocy Spotecznej w Podzamku w zakresie realizacj'i zadari

statutowych i regulaminowych, finansow, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej

podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontow w jednostce, warunkow

mieszkaniowych oraz aktualnoki dokumentacji technicznej - II czqsc.

Komplet materiatow, wynikajqcy z zakresu kontroli oraz wnioskow zfozonych podczas
pierwszej czqsci kontroli uszczegoiawlajqcych kwestie finansowe dokumentacji kontrolnej,
radni otrzymali przed posiedzeniem wraz z zawiadomieniem na posiedzenia komisji.

Przewodnlczqcy Komisji odczytat upowaznienie Przewodnicz^cego Rady Powiatu Klodzkiego
z dnia 24 lutego 2021 roku:

„Na podstawie §45 ust 4 Statutu Powiatu Kfodzkiego, upowazniam zespof kontrolny
Komisji Rewizyjnej w cafym sktadzie komisji z przewodniczqcym zespotu p. Grzegorzem
Kuzakiem do przeprowadzenia w dniu 16 marca 2021 r. II czqsci kontrolifunkcjonowania Domu

Pomocy Spotecznej w Podzamku w zakresie realizacji zadah statutowych i regulaminowych,
finansow, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego obiektu-

inwestycji, remontow wJednostce, warunkow mieszkaniowych oraz aktualnosci dokumentacji

technicznej. Posiedzenia zaplanowane zostafo w trybie zdalnym.
Poczqtek posiedzenia komisji, podczas ktorego odbqdzie s/? II czqsc kontroli- godz.

10.00.

Szczegotowy zakres kontroli:

1) realizacja zadah statutowych i regulaminowych przez Jednostkq,
2) finanse,

3) Stan zatrudnienia,

4) opieka lekarska podopiecznych,

5) Stan techniczny obiektu- inwestycje, remonty w Jednostce,
6) warunki mieszkaniowe,

7) aktualnosc dokumentacji technicznej,
uzupefniony o szczegotowe kwestie budzetu Jednostki organizacyjnej, na wniosek zespotu
kontrolnego z posiedzenia w dniu 23 lutego 2021 roku".

Pani Anna Walusiak- Gtowny ksi^gowy DPS w Podzamku pokrotce omowita uzupetniony
materlat finansowy, podziat wynagrodzeh zgodnie z planem finansowym.

Radny p. Jacek Hecht zaznaczyt, ze wniosek o uzupetnienie materiatow budzetowych miat na
celu ogolne, procentowe wydatki budzetowe, aby zobrazowac sposob zarzqdzania.

Pani Matgorzata Pajor zaznaczyta, ze wymogi dotyczqce zatrudnienia, giownie w dziale

terapeutyczno- opiekuriczym wynikajq z rozporzqdzenia.

Radny p. Jacek Hecht zapytat, jaki procent pracownikow pobiera pensjQ na poziomie ptacy
minimalnej.



Pani Anna Walusiak- Gtowny ksi^gowy DPS w Podzamku odpowiedziata, ze 12 osob pobiera

place minimainq, chodzi o pokojowe. To ok 10-12% ogotu.

Radny p. Jarostaw Przybyt zapytat, ile wynosi premia regulaminowa?

Pani Anna Waiuslak- Gtowny ksi^gowy DPS w Podzamku poinformowata, ze wynosi 10%. Jest

sktadowq wynagrodzenia.

Radny p. Jarostaw Przybyt zadat pytanie, czy ptacone sq premie motywacyjne?

Pan! Matgorzata Pajor odpowiedziata, ze nie. Sq dodatki specjaine ewentualnie.

Radny p. Tadeusz ZlellhskI przeprosit za spoznienie. Podzi^kowat pani dyrektor za

uzupetnienie materiatow stwierdzajqc, iz wyczerpujq one wnioski komisji z poprzedniego

posiedzenia.

Radny p. Jarostaw Przybyt zapytat, czy przebywanie na L4 wi^ze si^ z ograniczeniem premii

regulaminowej?

Pan! Matgorzata Pajor odpowiedziata, ze liczona jest wowczas proporcjonalnie.

Radny p. Jarostaw Przybyt zaznaczyt, ze pojawiajq siQ sytuacje, w ktorych obnizona z powodu
nieobecnosci premia regulaminowa wchodzqca w sktad wynagrodzenia nie daje w sumie

poziomu ptacy minimalnej. Pracodawca musi to wowczas rekompensowac.

Radny p. Jacek Hecht zapytat o pozycjQ 42.10- wydatki na olej opatowy. Ogotem sq to wydatki
na poziomie 242 tys. zt. Czy jest jakas koncepcja na termomodernizacjQ ogrzewania,

zast^pienia tego rozwiqzania innym, tahszym, bardziej ekologicznym?

Pani Matgorzata Pajor odpowiedziata, ze do tej pory nie byto to rozwazane. W tym roku
planowany jest remont kuchni i odejscie catkowicie od WQgIa opatowego na rozwiqzania
elektryczne. Zapowiedziata, ze przyjrzy siQ kosztom catoki. Temat do przeanalizowania.
Potrzebny jest tutaj projekt pod kqtem ewentualnych kosztow modernizacji i oszcz^dnosci.

Radny p. Jacek Hecht zapytat o kwotQ w pozycji „odziez, obuwie, tekstylia", na co

przeznaczona byta kwota 1 500 zt.

Pani Anna Walusiak- Gtowny ksi^gowy DPS w Podzamku odpowiedziata, ze mieszkahcy sami

kupujq sobie odziez. DPS musi w tym wzgi^dzie pomoc finansowo, jesli mieszkaniec nie
posiada na to srodkow. W tym roku zakupione zostaty koszuiki dia mieszkahcow i
przekieradta. Sporo rzeczy mieszkancy otrzymujq od sponsorow. 20% ich uposazenia jest
przez opiekunow prawnych przeznaczany na te potrzeby.

Radny p. Jacek Hecht zapytat o pozycji budzetowq 4280- zakup ustug piei^gniarskich za 260
tys. zt. Czy pielQgniarki nie sg zatrudnione w dps-ie?



Pani Matgorzata Pajor odpowiedziala, ze firma zewn^trzna wygrywa przetarg i zapewnia 24
godziny na dobQ ustugi pielQgniarskie. Przetarg na 2021 rok zostat rozstrzygni^ty. Przetarg

wygrata firma Life- med z Ktodzka, ktora jako jedyna co roku przedktada ofertQ w procedurze
przetargowej. Nie jest optacalne finansowo utrzymywanie piei^gniarek na etatach w dps-ie.

Wiele dps-6w przeszio na takie rozwiqzanie.

Radny p. Jacek Hecht zapytat, czy cata procedura przetargowa jest jawna i dost^pna w BiP-ie?

Pani Matgorzata Pajor potwierdzita.

Przewodnlczqcy Komisji zapytat o pozycjQ budzetowg 4210. Zasugerowat, ze koszty zwiqzane

z ogrzewaniem sq wysokie i trzeba pomyslec o ograniczeniu tych wydatkow. Jest teraz wiele

rozwiqzari, ktore na to pozwalajq. Komisja nie jest w stanie, bez wizji lokalnej stwierdzic, jak

duza musiataby bye to modernizacja. Zapytat o ogrzewanie wQglowe.

Pan! Matgorzata Pajor zauwazyta, ze remont kuchni; planowany do skohczenia w tym roku,

catkowicie niweluje ogrzewanie WQglem.

Przewodnicz^cy Komisji zauwazyt rowniez, ze droga w utrzymaniu jest pralnia parowa. Wiele
jednostek schodzi z takich rozwiqzah. To kwota prawie 50 tys. zt. w jednostce. Czy nie byto
rozwazane, aby rozwiqzac tg kwestiQ w inny sposob? Bye moze tansze bytoby zleeenie tego
zadania na zewn^trz?

Pani Matgorzata Pajor odpowiedziata, ze jest dyrektorem od maja ubiegtego roku, podobnie
niedtugo praeuje obeena ksi^gowa. W zwiqzku z tym zarzqdzanie jednostkg opiera si^ o pewnq
formQ zastanq. Z uptywem ezasu i po przygl^dni^eiu siQ pewnym mozliwoseiom na pewno
pewne aspekty funkejonowania zostanq poddane analizie.

Radny p. Tadeusz Zielihski zauwazyt, ze zima jeszeze s\q nie skohezyta. Wejseie w nowe
teehnologie nie jest mozliwe od razu. Trzeba miec plan i pienigdze. To sg inwestyeje na dwa,
trzy lata. W^giel jest jeszeze poki eo najtahszym srodkiem do ogrzania, a ogrzac tak duzy
budynek jest bardzo trudne. Zauwazyt rowniez, ze pani dyrektor jako osoba na stanowisku od
niespetna roku dopiero poznaje funkejonowanie obiektu, aby wypraeowac pewne
rozwi^zania.

Radny p. Jarostaw Przybyt stwierdzit, ze nie zgadza siQ z ez^seiq wypowiedzi radnego
Zielinskiego i wszelkie kottownie w^glowe nalezatoby pozamykac. Dostosowanie obiektu dps
do nowyeh teehnologii to dtugi proees, ktory musi rozpoezqc si^ audytem energetyeznym. To
jest wyzwanie stojqee przed paniq dyrektor. Zyezyt powodzenia w realizaeji tego eelu.

Radny p. Tadeusz Zielinski powiedziat, ze nie ma odwrotu od d^zenia do nowyeh teehnologii
i rowniez jest za takimi rozwiqzaniami. Jest to jednak dtugi proees Ponadto nikt nie zgtaszat,
aby obiekt dps-u zatruwat srodowisko poprzez palenie w^glem. Jesli jest duze zadymienie,
moze nalezatoby zatozyc filtry na kominy, ktore zatrzymajq substaneje rakotworeze. Tq zimQ
nalezy przetrzymac. Ponadto kazdy liezy pieniqdze. Komisja kontroluje eo^ eo juz byto, wi^e..



Radny p. Jarostaw Przybyt zaznaczyt, ze nie to zarzuty skierowane do pani dyrektor. Nie ma

zadnych zastrzezeh co do funkcjonowania jednostki. Nalezy wyrazic peten podziw dia pracy w

sytuacji, w jakiej siQ panstwo znalezli i czym mogq dysponowac. Uwagi wczesniejsze dotyczyly
planow na przysztosc, o ile b^dq one mozliwe do zrealizowania. To nie jest konkretny wniosek

z posiedzenia komlsji. Tak naprawd^ budynki z takim przeznaczeniem powinny bye budowane

na nowo, aby lepiej spetniaty warunki energetyczne, obstugQ pacjenta 1 byty dostosowane

Infrastrukturalnle. Korzystamy jednak z obiektow, ktore mamy, 1 one rowniez majq swoje

zaiety historyczne. Mozna Je modernizowac.

Radny p. Tadeusz Zielinski zgodzit s\q z przedmowc^.

Radny p. Jacek Hecht zaznaczyt, ze zadawat pytania celowo I nieco prowokacyjnie. Pani

dyrektor radzi sobie w obecnej rzeczywistosci bardzo dobrze, to nie Jest tatwa praca, godna
podziwu. Nie chodzi o wysnuwanie zadnych wnioskow personalnych. Chodzi o to, aby Komisja
Rewizyjna po tych kontrolach wypracowata pewne wnioski, ktore zobligujq zarzqd powiatu do

pewnych dziatan, jak chociazby przeprowadzenia audytow pod k^tem termomodernizacji i do

tego, aby zaczgc pisac wnioski i brae udziat w programaeh, a jest ieh wiele. Najlepiej zrobic to
z poziomu starostwa, ktorego praeowniey majq doswiadezenie. Zwroeit uwag?, ze im gorszy
Stan budynku pod kqtem przenikalnoki eiepta, ezyli im wi^eej wydajemy na energi^, tym
pozniej sq wyzsze oszez^dnosei przy znalezieniu tanszego zrodta energii. Oiej opatowy jest
paliwem najdrozszym. Trzeba siQ zmierzyc z tematykq instalaeji grzewezyeh w dps-aeh, bo sq
one zapewne przestarzate i energoehtonne. Mozemy eos z tym zrobic. Komisja Rewizyjna ma

kompeteneje do wskazywania zarzqdowi powiatu pewnych wnioskow i rozwiqzah. Mozna
zastanowic siQ nad stworzeniem catosciowego planu dia wszystkich jednostek budzetowych
podlegtych starostwu powiatowemu, i mozna na to pozyskac pienigdze. W dtuzszej
perspektywie spowoduje to nizsze wydatki na te jednostki, bqdz mozliwosc przekazania
zaoszcz^dzonych srodkow na inne wydatki budzetowe, jak np. na ptace. Wiemy bowiem, ze
problemem powszechnym w budzetowce sq niskie zarobki i znalezienie osob ch^tnych do
pracy.

Przewodnicz^cy Komisji zapytat o zatqcznik nr 3, czyli umowy zlecenia zawarte w 2020 na
dodatkowe wynagrodzenia za pracQ pracownikowopiekujqcymi s\q czasowo pensjonariuszami
przeniesionymi ze zlikwidowanego Domu Pomocy Spotecznej w Szczytnej. Czy pensjonariusze
przeszli razem z opiekunami do dps-u? Jak to nalezy rozumiec?

Pani Mafgorzata Pajor odpowiedziata, ze chodzi o opiekunow prawnych, a oni funkcjonujg na
zewnqtrz. Chodzito o to, aby zapewnic tym osobom odpowiednig opiekQ. Stan pracowniczy
dps-u nie pozwatam na to, aby zapewnic tym dodatkowym pensjonariuszom odpowiedniq
opiekQ. Zgodnie z procedurami. Nie pozwat np. na dyzury nocne. W zwiqzku z tym sytuacja
wymagata zatrudnienia dodatkowych opiekunow na umowy zlecenie. Byta to dodatkowa
praca gtownie dia pan pracujqcych w dps-ie w Podzamku.

Przewodnlcz^cy Komisji zapytat, czy praeowniey z dps-u w Szczytnej nadal pracujq w
Podzamku?



Pani Matgorzata Pajor odpowiedziata, ze dwie osoby zatrudnione na state. Pozostato

rowniez dwoch mieszkancow sposrod tych, ktorzy trafili do Podzamka z dps-u w Szczytnej.

Reszta zostata rozlokowana w innych miejscach. Ostatnia osoba w czerwcu.

Radny p. Tadeusz Zelinski popart wypowiedz radnego p. Jacka Hechta. Wydaje s\q, ze na

przyktadzie jednego dps-u jeszcze trudno wyciqgac wnioski w temacie termomodernizacji
innycti obiektow jednostek powiatowych. Potrzebny bytby audyt i konkretny, bazowy

dokument. Zasugerowat ztozenie wniosku do zarz^du.

Radny p. Jarostaw Przybyt zauwazyt, ze jest to troche wkraczanie w kompetencje Komisji

Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Srodowiska. Bye moze przy wspotpracy z tq komisjq,

bo to jej sfera dziatalnosci. Ta komisja mogtaby bye nawet iniejatorem tego wniosku.

Radny p. Jacek Hecht zaznaezyt, ze gtownie liez^ sIq wzgl^dny finansowe. Wzgl^dy oehrony
srodowiska powinny bye oezywiseie wazne. Skorelowane jest to aktualnie z kwestiami

ekonomieznymi. Ekologia jest promowana finansowo, wi^e optaea siQ przeehodzic na tego

typu zrodta energii. Priorytetem sq jednak kwestie oszez^dnosei.

Radny p. Tadeusz Zelinski zapytat, ezy w dps-ie wszysey sg zdrowi i jak wyglqda kwestia

szezepien na dzien dzisiejszy.

Pani Matgorzata Pajor odpowiedziata, ze dzisiaj ostatni mieszkaney zostan^ zaszezepieni.
W sumie trzeeh mieszkaheow nie zostanie zaszezepionyeh na 102 mieszkaneow dps-u. Sq to
dwa przypadki, w ktoryeh sq przeeiwskazania lekarskie do szezepienia, w jednym przypadku
nie ma zgody opiekuna prawnego. Na 74 osoby praeujqee w dps-ie, 21 osob nie jest
zaszezepionyeh. W przypadku trzeeh osob sg przeeiwskazania lekarskie. 49 osob

zaszezepionyeh jest juz dwiem dawkami.

Radny p. Tadeusz Zelinski zapytat o stan zdrowia mieszkaheow i samopoezueie po
zaszezepieniu szezepionkq astrazeneea, wokot ktorej jest wiele kontrowersyjnyeh opinii.

Pani Matgorzata Pajor zaznaezyta, ze dotyehezasowo mieszkaney dps-u byli szezepieni
szezepionkq firmy pfizer. Otrzymali po szezepieniu profilaktyeznie paraeetamol. Nie byto
objawow poszezepiennyeh. Dopiero dzis mieszkaney b^dq szezepieni szezepionkq astrazeneea.
60% mieszkaheow przeehorowato koronawirusa koheem pazdziernika i w listopadzie. To byt
najtrudniejszy okres. Chorowato wowezas rowniez 50% praeownikow. Udato sIq przez to
przejsc bez dodatkowego wspareia. Na ehwilQ obeenq wszysey sq zdrowi, majqe na uwadze
wirusa. Oezywiseie mieszkaheom towarzyszom inne ehoroby przewlekte, sprzQzone.

Konsultaeje lekarskie odbywajq sIq na biezqeo. Nie ma na ehwil^ obeenq stanu, ktory
wymagatby hospitalizaeji.

Przewodnicz^cy Komisji w wyniku braku dalszyeh pytah do przedstawieieli jednostki, pozegnat
gosei uezestniez^eyeh zdalnie w kontroli.

W wyniku dalszej dyskusjl nad wniosklem zfozonym przez radnego p. Jacka Hechta komisja
sformufowata oraz Jednogtosnie- 5 gtosami za przeghsowafa wniosek do Zarzqdu Powiat
o przygotowanie, w terminie do nastqpnego posiedzenia komisji tj. 20 kwietnia 2021 roku



informacji dotyczqcych sposobu ogrzewania budynkow nalezqcych do mienia powiatu,

w ktorych mieszczq siq siedziby starostwa, oddziatow zamiejscowych oraz wszystkich

jednostek organizacyjnych. Materiaf powinien obrazowac done na podstawie zafqczonej
tabeli.

O sporzqdzenie tabeli poproszony zostai radny p. Sfawomir Karwowski (na podstawie

zgtaszanych gfosow w dyskusji), ktory zadekiarowat przeslanie jej wersji elektronicznej jako
zafqcznik do wniosku.

Na tym komisja zakonczyia kontrolq, nie formuiujqc wnioskow i zaieceh pokontrolnych

w zakresie funkcjonowania Domu Pomocy Spofecznej w Podzamku.

Ad. 3 Sprawy rozne:

a) ustalenia daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Komisja ustalila termin kolejnego posiedzenia na 20 kwietnia 2021 roku, godz. 10.00-

kontrola Domy Pomocy Spofecznej w Bystrzycy Kfodzkiej. Szczegofowy zakres kontroli:
1) realizacja zadah statutowych i regulaminowych przez jednostk^,
2) finanse (w tym: informacje dotyczqce m.in. budzetu w formie tabelarycznej, informacji a

funduszu ptac, przeznaczeniu srodkow na materiafy dydaktyczne oraz na te zwiqzane z
codziennymi potrzebami mieszkancow, informacje na temat ogrzewania budynku i kwot z tym
zwiqzanych, a takze ewentualnych srodkow na dodatkowe wynagrodzenia dia pracownikow za
opiekq nad pensjonariuszami przeniesionymi czasowo ze zlikwidowanego Domu Pomocy
Spofecznej w Szczytnej),

3) Stan zatrudnienia,

4) opieka lekarska podopiecznych;

5) Stan techniczny obiektu- inwestycje, remonty w jednostce,
6) warunki mieszkaniowe,

7) aktualnosc dokumentacji technicznej.

b) przyj^de protokotu nr 2/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 iutego
2021 roku.

Komisja 5 gfosami za przyjqfa protokof.

Przewodniczgcy Komisji w wyniku braku dalszych gtosow w dyskusji, zakonczyt posledzenie
komisji.

Na tym protokot zakonczono.

Protokotowali: /PrzeWm^iczJcyJ^Qjriisji

COi-w 'y'—t-w
Marta Paprocka Grzegorz Kuzak


