
PROTOKÓŁ nr 8 
z posiedzenia                                          

Komisji Zdrowi, Pomocy Społecznej i Rodziny 
Rady Miejskiej w Radomiu    
z dnia 19 czerwca  2019 r. 

 
Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy 
obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzyła  
i na nim przewodniczyła Pani Teresa Skoczek Przewodnicząca Komisji, która powitała 
wszystkich Członków Komisji i zaproszonych Gości. 
 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu nr 7 z posiedzenia Komisji. 

2. Domy Pomocy Społecznej - działalność plany inwestycyjne. Centrum Usług 

Wspólnych. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Radomiu. 

4. Sprawy różne. 

 

Porządek dzienny posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.  
Ad. 1. Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek zaproponowała aby w pierwszej kolejności 
omówiony został pkt. 3 porządku posiedzenia.   
 
Ad. 3. Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek poprosiła o przedstawienie 
projektów uchwał zawartych na drukach: 
- Nr 107 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego.  
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marek Pacyna poinformował, 
że na posiedzeniu Społecznej Rady Szpitala zaproponowano aby posiedzenie Rady 
mógł zwoływać jej przewodniczący albo 3 członków rady społecznej. Zmiana ta musi 
być zatwierdzone w regulaminie.  
Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek zarządziła głosownie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 107. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
zawarty na druku Nr 107 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego (5 Radnych 
za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się od głosu). Opinia Komisji nr 8 została dołączona 
do protokołu.  
- Nr 120  w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu - Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu. 
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marek Pacyna poinformował, 
że Społeczna Rada Szpitala pozytywnie zaopiniowała raport. Sytuacja szpitala jest 
bardzo ciężka, wskaźniki zawarte w rozporządzeniu mijają się z celem. Sytuacja 
szpitala czasami nie jest zależna od organu założycielskiego ani od dyrekcji jak np. 
sytuacja z zeszłego roku, gdzie Minister podejmuje decyzję o podwyżkach dla 
pielęgniarek, lekarzy nie pokrywając w całości skutków podwyżek. Wpływa to 
niekorzystnie na sytuację szpitala. W ubiegły roku za I półrocze strata wynosiła 
2 200 000,00 zł, a koszty amortyzacji wynosiły 4 500 000,00 zł a na koniec roku po 
podwyżkach strata wynosiła 13 000 000,00 zł a amortyzacja 9 000 000,00 zł. Skutki 
tych podwyżek tak naprawdę będą odczuwalne dopiero w tym roku. Podwyżki te 



podzieliły i skłóciły załogę ponieważ otrzymały je tylko 3 grupy (lekarze, pielęgniarki 
i ratownicy medyczni) a pozostali nic nie otrzymali. Minister obiecuje różne kwoty 
a ostatnio 4 000 000 000,00 zł dla NFZ a do szpitala nie trafiła nawet złotówka. Związki 
zawodowe utworzyły spór zbiorowy ponieważ zostały oszukane. Pisaliśmy pisma do 
Ministra Szumowskiego żeby wskazał jakie kwoty przeznaczył na podwyżki. 
W odpowiedzi mówi że przekazał  „tyle i tyle”, a szpitalowi ryczałt obniżył 
o 2 000 000,00zł. Sytuacja szpitali powiatowych w całej Polsce jest tragiczna i jeżeli 
państwo nic z tym nie zrobi będą one  zamykane. Zadłużenie szpitala za kadencji Pana 
Szumowskiego i Radziwiłła wzrosło o ponad 3 000 000 000,00 zł.            
Radna Małgorzata Zając zapytała, o pielęgniarki i 7 etatów na 1 łóżko. Dyrektor 
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marek Pacyna odpowiedział, że nie ma 
braków jeżeli chodzi o pielęgniarki. Na niektórych oddziałach są nawet przekroczone 
wskaźniki ministerialne. Radna Małgorzata Zając zapytała, czy lekarze mają jeszcze 
strajkować. Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marek Pacyna 
odpowiedział, że tak ponieważ podobno zostali oszukani, szczególnie rezydenci. 
Wszystkich zrównali, lekarz, który ma 5 lat praktyki i lekarz, który ma 30 lat praktyki 
ma 6 750,00 zł wynagrodzenia.  Radna Małgorzata Zając zapytała, jakie są prognozy 
w tym roku, jak to wygląda. Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 
Marek Pacyna odpowiedział, że za 4 miesiące jest to na razie 7 000 000,00 zł strata 
w tym amortyzacji jest 2 850 000,00 zł. Radna Małgorzata Zając zapytała, ile w tych 
4 miesiącach wzrósł prąd i wyżywienie. Dyrektor Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego Marek Pacyna odpowiedział, że prąd wzrósł prawie trzy krotnie 
jeżeli chodzi o drugie półrocze ubiegłego roku. Teraz jest podpisana nowa umowa, 
która jest trochę korzystniejsza, ale będzie wzrost gdzieś w granicach 200%. Wszystko 
drożeje. Firmy farmaceutyczne nie chcą czekać z płatnościami, wysyłają wezwania 
albo nakazy sądowe. Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek zapytała, czy są 
jakieś przygotowania do tego aby być klinicznym oddziałem. Dyrektor Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego Marek Pacyna odpowiedział, że aby ten szpital był 
klinicznym oddziałem potrzebne są duże pieniądze żeby go przebudować. Należy 
dostosować sale. Koniecznie trzeba myśleć o drugim oddziale wewnętrznym 
i dziecięcym. Radna Magdalena Lasota zapytała, jakich specjalizacji najwięcej 
brakuje. Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marek Pacyna 
odpowiedział, że chirurgów, internistów, anestezjologów, zakaźników i neonatologów. 
Radna Magdalena Lasota zapytała, w jaki sposób szpital chce ich pozyskać. 
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marek Pacyna odpowiedział, 
że różnymi metodami. Radna Małgorzata Zając powiedziała, że jest na to bardzo 
prosty sposób, żeby Wojewoda mógł przyspieszać decyzję dla lekarzy ze wschodu, 
żeby łatwiej mogli wykonywać zawód tylko, że nasi lekarze się buntują i blokują jak 
mogą. Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marek Pacyna 
powiedział, że w szpitalu są lekarze z Białorusi i Ukrainy. Radna Małgorzata Zając 
powiedziała, że póki lekarze w POZ będą mieli takie stawki zarobkowe to w szpitalach 
nie będą chcieli pracować. Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek powiedziała, 
że nie mają aż tak dużych stawek. Dyrektor Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego Marek Pacyna powiedział, że w POZ lekarze mają stawkę za 
godzinę od 110,00 zł do 130,00 zł. Radna Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz 
powiedziała, że jest też kwestia renomy szpitala, która w pewnym momencie została 
zachwiana. Szpital jest negatywnie postrzegany. Dyrektor Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego Marek Pacyna powiedział, że tą opinię rozpowszechniają też 
lekarze pracujący w szpitalu.    
Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek zakończyła dyskusję i zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 120. Radni pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały na druku Nr 120 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-
finansowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego 



w Radomiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radomiu (5 
Radnych za 0 przeciw 0 wstrzymujący się). Opinię nr 8 dołączono do protokołu. 
- Nr 122 w sprawie ustanowienia lokalnego programu Gminy Miasta Radomia „Opieka 
wytchnieniowa” – edycja 2019. 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Teodora Karolik 
poinformowała, że program związany jest z tym, że była możliwość dofinansowania do 
świadczenia usługi nowej opieki wytchnieniowej skierowanej do opiekunów osób 
niepełnosprawnych. Finansowane jest z Solidarnościowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych. Była możliwość uzyskania 80% dofinansowania z czego 
skorzystano. Program będzie realizowany od 01 lipca do 31 grudnia tego roku. 
Skierowany jest on do 12 osób po 40 godzin miesięcznie na osobę. Dotyczy to dzieci 
z orzeczeniami o niepełnosprawności i też z koniecznością stałej długotrwałej opieki 
ze strony osób drugich i również do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
do osób dorosłych. W tym celu jest konieczność pracy 4 opiekunów czyli 1 opiekun na 
3 osoby. Radna Katarzyna Pastuszka - Chrobotowicz zapytała, na jaką był wartość 
ten wniosek. Gmina dostała 69 000,00 zł czy coś było obcięte. Zastępca Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Teodora Karolik odpowiedziała, że to jest 
80% kosztów i myśli że dostaliśmy taką kwotę jaka była wnioskowana.           
Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek zakończyła dyskusję i zarządziła 
głosowanie nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 122. Radni pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały na druku Nr 122 w sprawie ustanowienia lokalnego 
programu Gminy Miasta Radomia „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 (5 Radnych 
za 0 przeciw 0 wstrzymujący się). Opinię nr 8 dołączono do protokołu. 
- Nr 123 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
świadczonych w ramach lokalnego programu Gminy Miasta Radomia „Opieka 
wytchnieniowa” - edycja 2019 oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Teodora Karolik 
poinformowała, że chcemy aby ten program był skierowany do osób, które potrzebują, 
i które nie są w stanie zapewnić usług dodatkowych opieki wytchnieniowej dla 
opiekuna. Chcemy zaproponować takie usługi w pierwszej kolejności osobom, które 
mają niski próg dochodowy. Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityku Społecznej 
Elwira Skoczek dodała, że do 240 godzin jest zwolnienie a ogólnie ustalona jest kwota 
30,00 zł za godzinę z tym, że w ramach polityki wytchnieniowej 240 godzin jest 
bezpłatnie a powyżej 240 godzin świadczeniobiorca, którego dochód nie przekracza 
350% kryterium dochodowego korzysta z usług przez okres przewidziany w programie 
za odpłatnością w wysokości 50%.  
Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek zarządziła głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 123. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
na druku Nr 123 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
świadczonych w ramach lokalnego programu Gminy Miasta Radomia „Opieka 
wytchnieniowa” - edycja 2019 oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (5 Radnych za 0 przeciw 0 
wstrzymujący się). Opinię nr 8 dołączono do protokołu. 
- Nr 113 w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok w części 
dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej.  
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityku Społecznej Elwira Skoczek omówiła zmiany 
jakie zostały wprowadzone w Uchwale Budżetowej w części dotyczącej zdrowia 
i pomocy społecznej.  



Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek zarządziła głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 113. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
na druku Nr 113 w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok 
w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej (5 Radnych za 0 przeciw 0 
wstrzymujący się). Opinię nr 8 dołączono do protokołu. 
- Nr 114 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia 
na lata 2019 – 2040 w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej.  
Przewodnicząca Komisji Teresa Skoczek zarządziła głosowanie nad projektem 
uchwały zawartym na druku Nr 114. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 
na druku Nr 114 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 
Radomia na lata 2019 – 2040 w części dotyczącej zdrowia i pomocy społecznej (5 
Radnych za 0 przeciw 0 wstrzymujący się). Opinię nr 8 dołączono do protokołu. 
 
 
 Ad.2. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu Róża 
Nowak powiedziała, że w DPS jest 45 miejsc statutowych i zazwyczaj jest pełne 
obłożenie. Zadania statutowe realizowane są na bieżąco. DPS stara się 
współpracować ze środowiskiem lokalnym w ramach Centrum Aktywności Lokalnej 
MOPS-u jak również z najbliższymi podmiotami np. Klub Seniora Kazimierzówka, czy 
szkoły. W ostatnim czasie były problemy kadrowe z zatrudnieniem pielęgniarek 
ponieważ szpitale podbierają kadrę. Pielęgniarki odchodzą tam gdzie mają lepsze 
propozycje finansowe i możliwości rozwoju. Problem jest z obsadzeniem dyżurów 
w związku z czym zatrudniani są emeryci lub pracownicy szpitali na część etatu. 
Problemy są również z kadrą opiekuńczą ponieważ dotychczas korzystano 
z Powiatowego Urzędu Pracy. Byli stażyści, były prace interwencyjne, a teraz niestety 
młodych ludzi taka praca nie satysfakcjonuje. Praca jest ciężka, a staż jest mało płatny. 
Na dzień dzisiejszy opieka jest zapewniona, staramy się aby mieszkańcy mogli 
korzystać ze wszystkich programów w Radomiu, które są skierowane dla seniorów. 
Z zadań inwestycyjnych zaplanowano podłączenie DPS do sieci Radpecu ze względu 
na wyeksploatowaną kotłownię.               
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityku Społecznej Elwira Skoczek powiedziała, że 
zmieniło się prawo farmaceutyczne. Do tej pory leki zakupywane były na DPS i DPS 
otrzymywał fakturę. Teraz faktura może być wystawiona tylko i wyłącznie na 
mieszkańca. Pojawia się problem taki, że jeżeli mieszkaniec zakupi lek a nie DPS 
księgowy CUW nie rozliczy tego ponieważ nie rozliczy paragonu. Od tego momentu 
DPS nie sfinansuje żadnego leku.  
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu Róża Nowak 
dodała, że w ostatnim tygodniu otrzymali informację, iż ministerstwo wspomniało 
o możliwości dofinansowania remontów i wyposażenia Domów w 80% przy 20% 
z udziale Gminy.  Wnioski o takie dofinansowanie zostały złożone.  
Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Teodora Karolik 
podziękowała Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu 
Róży Nowak za możliwość przeprowadzenia szkolenia dla opiekunów (120 osób).  
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza w Radomiu Róża Nowak 
dodała ,że cały wydział pielęgniarstwa z UTH obywa w DPS-ie półroczne praktyki.  
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Weterana Walki i Pracy" Renata 
Pogodzińska poinformowała, że w tej chwili w DPS-ie jest 184 mieszkańców 
i w trakcie są procedury zasiedlenie nowych mieszkańców. W DPS-ie wszyscy mają 
indywidualne pokoje, jest też dużo mieszkań samodzielnych. W tej chwili koszt 
utrzymania mieszkańca wynosi ponad 3 800,00 zł. Coraz częściej trafiają osoby 
wymagające całościowej opieki stąd też starają się pozyskiwać dodatkowych 
pracowników we współpracy z PUP. Niezbędna jest kadra pielęgniarska i dzięki 
staraniom władz miasta jest ona zatrzymywana. ¾ pacjentów wymaga pielęgniarki. 
W ubiegłym roku udało się wyremontować świetlicę, z której mieszkańcy chętnie 



korzystają. DPS ma zespół rehabilitantów i dobrze doposażone pracownie. W tym roku 
przyszła do DPS osoba na wózku i dzięki rehabilitacji wstała na własne nogi i chciała 
wrócić do swojego środowiska i miejsca zamieszkania. Zwiększa się zapotrzebowanie 
na leki. Na bieżąco realizowane są kwestie związane z wyposażeniem. Została 
podpisana umowa na zakup profesjonalnej wyparzarki. Potrzeb jest bardzo dużo 
i będą one realizowane na bieżąco i umieszczane w planach. W ubiegłym roku była 
możliwość zakupu maszyny do czyszczenia tarkettu za co dyrektor podziękowała.       
Radna Małgorzata Zając zapytała, czy jest pełne obłożenie. Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej „Weterana Walki i Pracy" Renata Pogodzińska odpowiedział, 
że w tej chwili jest 6 wolnych miejsc w tym 1 decyzja o zasiedlenie jest już wydana. 
Obłożenie byłoby pełne ale chętni oczekują kawalerki w tej chwili jest 5 małych pokoi.     
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Weterana Walki i Pracy" Renata 
Pogodzińska dodała, że wszyscy chcieliby mieć jak najlepszą kadrę pracowniczą stąd 
też w DPS-ie realizowana jest taka polityka, że wychodzą naprzeciw wszystkim 
propozycją jeżeli chodzi o praktyki zawodowe i staże ponieważ jest to możliwość 
pozyskania pracownika. Współpracują z wyższymi uczelniami z UTH bo nie chodzi 
tylko o kadrę opiekuńczą czy pielęgniarską ale również o pracowników socjalnych, 
terapeutów i innych.  
Radna Małgorzata Zając zapytała jak wygląda współpraca z CUW. Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej „Weterana Walki i Pracy" Renata Pogodzińska odpowiedział, 
że ogólnie dobrze, z fakturami nie ma żadnego problemu ponieważ mają opracowaną 
pewną praktykę.  
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" 
Kijewskiej Paweł Kolenda powiedział, że jest to DPS, który mieści w sobie dwa typy 
domów bo dla osób somatycznie chorych i dla psychicznie chorych. W DPS-ie jest 
w sumie 185 mieszkańców z czego 163 na somatyce i 22 mieszkańców na oddziale 
dla psychicznie chorych. DPS skała się z 3 pawilonów z czego 2 dla osób somatycznie 
chorych, a 1 dla chorych psychicznie. Pokoje są od 1 do 3 osobowych z czego 
największą liczbę stanowią pokoje 2 osobowe. Komfort życia mieszkańców jest dobry. 
DPS posiada własną kuchnię, rehabilitację i pralnię, także potrzeby bytowe są na 
miejscu realizowane. Potrzeb w tym domu nie brakuje, w kuchni brakuje szafy 
chłodniczej, w pralni również zużywają się urządzenia. Współpraca z innymi DPS-mi 
i CUW jest na bieżąco i beż żadnych uwag. Jeżeli chodzi o sprawy inwestycyjne to po 
przeprowadzonej kontroli Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydał 
decyzję o konieczności poniesienia pewnych standardów. Jest to duża inwestycja 
ponieważ koszt projektu, który jest już przygotowany wyniósł około 80 000,00 zł, 
a sama inwestycja będzie to koszt około 1 800 000,00 zł. Chodzi o klatkę schodową, 
odległości na oddziale 4. Termin realizacji zadania to grudzień przyszłego roku. Jeżeli 
chodzi o problemy kadrowe związane z personelem opiekuńczym czy pielęgniarski 
sytuacja wygląda podobnie jak w innych DPS-ach. Na chwilę obecną jest 5 wolnych 
etatów. Radna Małgorzata Zając zapytała, o wolne  miejsca. Dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej Paweł 
Kolenda odpowiedział, ze w tej chwili są 3 wolne miejsca na oddziale dla somatycznie 
chorych a na odział psychiatryczny 3 osoby czekają w kolejce ponieważ nie ma 
wolnych miejsc.             
Dom Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych Krzysztof 
Błędowski poinformował, że obecnie w DPS jest 80 miejsc. W domu głównie są 
pokoje 2 osobowe, ale są też pokoje 3 osobowe. Najczęściej wszystkie te pokoje łączy 
węzeł sanitarny wspólny dla 2 pokoi. W tej chwili jest 79 mieszkańców i 5 mężczyzn 
oczekujących na umieszczenie w DPS ponieważ jest tylko 1 miejsce dla kobiety 
i obecnie MOPS już kompletuje dokumentację. Najmłodszy mieszkaniec ma 23 lata a 
najstarsza mieszkanka ma 89 lat. Większość mieszkańców stanowią kobiety bo jest 
ich 50 z czego 29 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. W DPS jest 46 osób 
chorych psychicznie w tym 11 osób ze stwierdzonym problemem alkoholowym. 



W DPS starają się aby mieszkańcy uczestniczyli w różnych terapiach m.in. 
plastycznej, ceramicznej, tkackiej, krawieckiej, stolarskiej czy kulinarnej. 
Organizowane są dla mieszkańców różne zajęcia, wyjazdy i zajęcia sportowe. Raz na 
2 lata przy pomocy MOPS i dofinansowaniu z PEFRON organizowane są wyjazdy na 
turnus rehabilitacyjny. Problemem, któremu starają się przeciwdziałać jest to, iż duża 
grupa mieszkańców nie ma kontaktu z rodziną. 36 mieszkańców nie ma żadnego 
kontaktu z rodzina. Tak jak w innych DPS-ach problem jest z kadrą pracowniczą. 
Dyrektor podziękował za środki w budżecie w wysokości 18 000,00 zł na zakup 
suszarki gmentowej, to jest w trakcie realizacji, został już wybrany dostawca. Przez 
główną księgową CUW został przygotowany wniosek o dofinansowanie w kwocie 
20 000,00 zł na wykonanie projektu dostosowania obiektu do wymogów przepisów 
pożarowych, które w miedzy czasie się zmieniały. Przeprowadzona rok temu kontrola 
wykazała, że należy inaczej wykonać główny włącznik prądu i przebudować sieć 
hydrantów. Na sierpniową sesję ma trafić wniosek o przyznanie 20 000,00 zł na 
wykonanie dokumentacji. Radna Małgorzata Zając zapytała, o dach. Dom Pomocy 
Społecznej Dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych Krzysztof Błędowski 
odpowiedział, że na ten rok Rada Miejska zabezpieczyła 10 000,00 zł i wystąpił 
w ramach programu, o którym mówiła Dyrektor Róża Nowak, do Wojewody 
o dofinansowanie w kwocie 18 000,00 zł. Zostanie przeprowadzony remont, na który 
jest kosztorys z zeszłego roku. Kwota 25 000,00 zł powinna wystarczyć na 
dokończenie naprawy dachu. Dyrektor będzie występował również o zabezpieczenie 
środków na zakup nowoczesnej wanny. Należy również zapewnić środki w wysokości 
około 16 000,00 zł na modernizację monitoringu, wymianę kamer wewnętrznych. 
Ważne jest również wykonanie klimatyzacji na 3 piętrze gdzie znajdują się 
pomieszczenia biurowe co jest kosztem około 24 000,00 zł.                    
 
Ad. 4. Nie było spraw  
 
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca Komisji podziękowała 
wszystkim za przybycie i zamknęła posiedzenie.                                                        
 

 
 
Przewodnicząca Komisji 
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