
Protokol Nr 19/15
posiedzen ia Zarzqdu Powiatu Mi riskiego

w dniu 4 maja 2015 r,

W posiedzeniu uczestniczyli:

Starosta - Antoni JanTarczynski
Wicesta rosta - Krzy sztof Ploch ocki

czNonkowie Zarzqdu. t_ukasz Bogucki
Marek Pachnik
Piotr WieczoreK

orazt Danuta Strejczyk - Sekretarz powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik powiatu
Emilia Piotrkowicz - nacz. Wydz. Oswiaty i promocji
wojciech osinski - nacz. wydz. Gospodarki Nieruchomosciami

Porzqdek posiedzenia:

1. Otwarcieposiedzenia,
2. Przyjgcie porzqdku obrad.
3. Informacja o dzialalnosci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4 Przedstawienie ustaleh kontroli prowadzonej w Domu Pomocy Spolecznej Sw Jozefa w Mieni.5 Przedstawienie pozwu o uznanie wypowiedzenia umowy o prace za bezskuteczne.6 Podjqcie uchwa'ly w sprawie obciqzenia nieruchomosci stanowiqcej wlasnoSc powiatu

Minskiego, polozonej w Mihsku Mazowieckim sluzebnosciq przesylu
7 Podjqcie uchwaly w sprawie przekazania na rzecz Miasta Stolecznego Warszawy

nieruchomosci polozonych w Warszawie-Wesolej, zajgtych pod ulicq I praskiego pulkLr,
stanowiqcycir d rogq powiatowq.

8. Sprawy oSwiatowe
9 Sprawy inwestycyjne
'10 Podiqcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie powiatu na 2015 rok.
'11. Sprawy ro2ne.
12 Przyjgcie protokolu posiedzenia w dniu 27 kwietnia 2O1E r.
13 Zamknigcie posiedzenia

Ad. 1

Starosta - Antoni JanTarczynski otworzyl posiedzenie.

Ad.2
Siarosta przedstawil porzqdek posiedzenia.
Skarbnik Powiatu zwrocila siQ o wprowadzenie pkt Podjgcie uchwaly

w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2015 rok.
Starosta zaproponowal, aby do porzqdku obrad wprowadzony zostal jako

pkt 10 - Podjqcie uchwaly w sprawie zmian w budzecie Powiatu na 2015 rok.
Z powy2szqzmianq porzqdek zostal przyjqty jednogtosnie.

Ad. 3

Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal o nastgpujqcych sprawacn:



- podpisany zostai list intencyjny w zakresie wspotpracy z Wojskowq Akademiq
Technicznq,
- odbyly sig uroczystosci 50O-lecia parafii w Kuflewie zudzialem arcybiskupa Henryka
Hosera,
- w dniu 2 maia br. odbyty siq uroczysto6ci zwiqzane ze Swigtem Miasta i Gminv
Halinow,
- uczestniczyl w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki poinformowal o nastgpujqcych sprawach:
- uczestniczyl w szkoleniu dotyczqcym Powiatowego Planu Transportowego, ktory
powinien rozpoczqc funkcjonowanie od 1 stycznia 2017 r. Pian ten dotyczy
w szczegolnosci stosowania ulg na przewozach komunikacji publicznej autobusowej
(bardzo wazne jest rozmieszczenie linii). Bqdzie to zadanie wtasne powiatu,
rozliczanie wszystkich zastosowanych ulg bgdzie nale2alo do powiatu. Dodal, Ze na
najblizszej sesji Rady Powiatu trzeba bgdzie podjqc uchwaNg o zamiarze przystqpienia
do opracowania Planu oraz drugq uchwalg mowiqcq, o tym czy bqdziemy to realizowac
sami, czy realizacjg tego Planu zlecimy i w jakiejformie. Uchwaly te nalezy podjqc, aby
moc rozpoczqc prace nad tym Planem.
Ponadto wnioskowal, aby Plan transportowy przygotowal zespol niezale2nych
doradcow, ekspertow wybrany w postgpowaniu przetargowym.
Wicestarosta poinformowal, 2e wystosowane zostalo pismo do Marszalka
Wojewodztwa o udzielenie informacji, w jakim zakresie i gdzie sq stosowane ulgi, aby
poznac ich skalg. Dodal, ze planowane jest w tym zakresie spotkanie z woitami
i burmistrzami.
- uczestniczyl w spotkaniu dotyczqcym rozwoju sportu powiatowego, w ktorym udzial
wziqli przedstawiciele roznych klubow sportowych i Powiatowego Szkolnego Zwiqzku
Sportowego. Opinia z tego spotkania jest taka, ze powiat powinien dqZyc d-o tego,"aby
sport byl masowy, Zeby dzialania sportowe, ktore prowadzimy nie byly kosztem innych
organizacji. W zakresie tworzenia klasy sportowej zdania byly bardzo podzielone.
- odbylo siq spotkanie z firmq doradczq Collect Consulting, zwrocono siq do firmy
o przygotowanie, jezeli zostanie podjqta decyzla idqca w kierunku zaprzeslania dzialan
w kierunku partnerstwa publiczno-prywatnego, w jaki sposob mielibysmy zakonczyc
wspolpracQ ztE firmq, jak rownie2 z pozostatymi firmami, ktore zlo|yly swoje oferty.

Ad.4
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk powiedziala, 2e pracownicy Biura Radyi Zarzqdu, kadrowa i pracownik ds. kontroli (z wyksztalceniem prawniczym)

przeprowadzily kontrolg w Domu Pomocy Spolecznej 5w Jozefa w Mieni
w nastqpujEcym zakresie:
- zawieranie umow o pracQ w latach 2013-2015
- struktura zatrudnienia i liczba etatow w latach 2013-2015, wska2nik zatrudnienia
pracownikow w Dziale Opiekunczo -Terapeutycznym.

Starosta - Antoni Janf arczynski dodat, ze kontrola dotyczyla tych zagadnien,
ktore byty wyartykulowane na posiedzeniu Zarzqdu, jesli chodzi o podjqcie uchwaly
w sprawie rozwiqzania umowy o pracA z dyrektorem Domu Pomocy Spolecznej
sw. Jozefa w Mieni p. Matgorzatq Chwedoruk.

Sekretarz Powiatu powiedziala, 2e skontrolowano akta osobowe
76 pracownik6w, to jest polowa zatrudnionych w DPS. Skoncentrowano siq na
pracownikach, ktorzy podjqli zatrudnienie w latach 2013-2015 i rozwiqzali stosunki
pracy. Dodatkowo na prosbg zastqpcy dyrektora Sylwestra Dqbrowskiego sprawozono



umowy o pracA 5 pracownikow, ktorzy podjqli zatrudnienie w terminie wczesniejszym.
WyjaSnita, ze w jednostce byt bardzo duzy iuch zalogi, bo w 201 3 r. 16 pracowniliow
zostalo zatrudnionych, z 16 rozwiqzano urnowQ o pracA w 2014 r., a219 pracownikow
zatrudnion o, a z 18 rozwiqzano umowg o pracg. W I kwarta le 2Oi5 r. (do dnia kontroli)
4 pracownikow zatrudniono, a z 3 rozwiqzano umowq o pracQ. W protokole kontroli
opisano dokladnie przebieg zatrudnienia tych 76 osob. Ka2dy przypadek zostal
omowiony przez kontrolujqcych wspolnie z Sekretarzem.

W tym zakresie nie stwierdzono naruszenia przepisow art. 2Sl Kodeksu pracy
dotyczqcego zawierania umow o pracg na czas okre6lony.

Nastqpnie odczylala art..25l Kodeksu Pracy ,,zawarcie kolejnej umowy na czas
okreSlony iest rownoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy na czas
nieokreSlony, ie2eli poprzednio strony dwukrotnie zawafty umowQ o pracQ na czas
okreSlony na nastqpuiqce po sobie okresy, o ile przerwa miq,61zy' rozwiqzaniem
poprzedniei, a nawiqzaniem koleinej umowy o pracQ nie przekroczyla 'l miesiqca',.
WyjaSnila, ze takiego przypadku nie stwierdzono zarowno w umowach zawartych
w latach 2013-2015, jak i w tych przedstawionych przez zastgpcg dyrektora Sylweitra
Dqbrowskiego. W zwiqzku ztym nie ma podstaw do postawienia zarzutu, ktory znalazl
sig w uchwale, a dotyczyl lamania prawa przez dyrektora poptzez zmienianie umow
o pracQ' W uzasadnieniu do uchwaly podano, ze dyrektor wymieniala orugq umowQ
przedlu2aiqc w niej okres zatrudnienia,Zeby nie byta ona trzeciE umowE, co stanowi
ra2qce i swiadome naruszenie prawa pracy.

Sekretarz Powiatu powiedziala, 2e trzeciq umowg mozna zawrzec na czas
okreSlony tylko, 2e rodzi skutki prawne takie jak umowa na czas nieokreSlony
i pracownik ma roszczenie. Takich przypadkow nie stwierdzono. Natomiast co stanowi
razEce naruszenie prawa okre6la Dzial Xlll Kodeksu Pracy - OdpowiedzialnoSc za
wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Takich przypadkow nie byto. W ocenie
p. Sekretarz Wicestarosta zostal wprowad zony w blqd przez pracownikow DpS, ktorzy
takq informacjq przekazali. Po analizie dokumentow moze stwierdzic, 2e pracownicy
DPS nie znali ani okoliczno6ci zatrudnienia pracownira, a co gorsze nie znali stanu
prawnego obowiqzujqcego w zakresie zawierania umow o Iracq. Stwierdzita, 2ew momencie, gdy Wicestarosta mowit o tych zarzutach, zastanawiata siq, czyw jednostce nie doszlo do naruszenia przepisow ustawy o ochronie danych
osobowych. Dane osobowe pracownikow podlegajq ochronie zgodnie z przeprsami
ustawy o ochronie danych osobowych, ale tez zgodnie z zasadami ochrony danych
osobowych, ktore zostaty wprowadzone w jednostce . Zasady te stanowiq, ze dosigp
do danych osobowych i do przelwarzania takich danych osobowych mogq miec tylko
dyrektor, kadry i dzial finansowy. Zawsze zwtaca szczegolnq ,*ugq na ochronq iych
danych. Dodala, ze pracownicy DPS przyjqli do wiadomosci obowiqzujqce prr"[iry
w zakresie ochrony danych osobowych, jesli chodzi o ustawg, jak i zasady wewnqtrzne
oraz podpisali oSwiadczenia o tym, ze sq pouczeni o zachowaniu w tajemnicy tych
danych, majq IeZ upowaznienia do dostqpu do danych osobowych. Jedynq oro"Uq,
ktora moze udostgpnic dane osobowe pracownikow jest dyrektor, ale trzeba bardzo
zwracac uwagQ, na to, zeby nie udostqpnic danych osobowych osobom
nieuprawnionym.
SpoSrod skontrolowanych umow 76 pracownik6w nie stwierdzono przypadku
zawierania trzeciej umowy na czas okreSlony. Stwierdzo no trzy przypadki zawierania
trzeciej umowy, po uprzednio zawartych 2 umowach na czas okieslony, ale ta trzecia
umowa byla iuL rla czas nie okreslony, wiqc wszystko bylo prawidlowo. W jednym
przypadku w trakcie trwania drugiej umowy zawarlej na czas okreslony, zawarlo



porozumienie o zmianie warunkow umowv
dopuszczalne prawem.

- na umowg na czas nieokre6lony, jest to

Sekretarz Powiatu przypomniala, 2e pani dyrektor na posiedzeniu Zarzqdu
w dniu 8 kwietnia br. mowila o takich dwoch przypadkach, gdy umowy byly zmienione.
W pietwszym dotyczqcym pani K., a w drugim - pielqgniirki, ktora'prosila o umowq
na czas okreslony ze wzglqdow osobistych Dyrektor wyjaSnila, ze to zostalo
zmienione. Sytuacja dotyczqca pielggniarki przedstawia sig tak, Ze osoba ta byta
zatrudniona w DPS od 1986 r. iw roku 2012 rozwiqzala umowq w zwiqzku z przej6ciem
na emeryturg, nastgpnie po krotkiej przerwie zostala zawarla z niq umowa na czas
okreSlony na2lala oraz nastqpna na 3lata, jestto mozliwe, bo taka jest praktyka,2e
z emerytami nie zawiera siq umow na czas nieokreslony. Pani ta nie-zakonczyla tego
drugiego okresu zatrudnienia, wczesniej rozwiqzala umowg o pracq za porozumieniem
stron.

Natomiast ie2eli chodzi o dokumenty, ktore przedstawil zastgpca dyrektora -Sylwester Dqbrow_ski to dotyczyly one 5 pracownikow, z tym ze 3 pracownikow
pracowato od 2009 r. do 201'1 r. umowy zostaly rozwiqzane i tutaj nie stwierdzono
takiego przypadku, jak zostal postawiony pani dyrektor zarzul w uzasadnieniu do
uchwaly o rozwiqzaniu o pracg.

Sekretarz wyjasnita, 2e taka sytuacja dotyczyla pani K, Dyrektor Dps
wyjasniala ,2e pracownik kadr siq pomylil i przygotowat kolejnq umowg dla niej na
czas okreSlony, Pani K. wystqpilazroszczeniem, ze umowa powinna byc na czas nie
okreSlony, w zwiqzku z tym zmieniono jel umowg na czas nieokreslony. Sytuacja
przedstawiala siq inaczej, ta pani byla zatrudniona na podstawie dwoch umow na
zastqpstwo, nastqpnie kadrowa polqczyla te dwie umowy zawierajqc nowq umowg na
zastqpstwo z tym samym znakiem sprawy i takq samE datq, jak umowa pierwsza,
wigc pracownik prawdopodobnie doszedl do wniosku, ze powinren juz miec umowq na
czas nie okreslony. Atl. 251$ 3 Kodeksu Pracy stanowi, iz umow na czas okreSlony
nie zlicza siq z umowami zawarlymi w celu zastgpstwa innego pracownika w czasie
Jego usprawiedliwionej nieobecnoSci w pracy. W zwiqzku z lym pani K. miala dwie
umowy na zastqpstwo, ktorych nie dolicza siq do umow terminowych okreSlonych w
arl'. 251 $ 1 Kodeksu Pracy i nastgpnie zawarto pierwszq i prawdopodobnie 

'Orrgq

umowq na czas okreSlony. Stqd roszczenie pracownika. W wyniku blqdu kadrowLj
(kadrowa nie znala przepisu $ 3 kodeksu) pani K. skorzystata i wczesniej dostata
umowg na czas nie okre6lony.

Druga umowa dotyczyla pana K., ktory pierwszE umowq mial zawarLq na rok,
druga umowa zostata zawarla le| na czas okreSlony na 2 lata, ale pani kadrowa
zastosowala dziwnq konstrukcjg, zmieniajqc warunki zatrudnienia tej osoby, po prostu
skrocono termin zakonczenia tej drugiej umowy o 1 rok i nastgpnie zawafto z nim
umowQ na czas nie okre6lony. Kadrowa popetnila ten blqd, mogla przygotowac
w trakcie drugiej umowy porozumienie o zmianie warunkow pr-cy na czas nre
okreSlony, ale sporzqdzilatrzeciq umowg zlym samym znakiem i datq sporzqdzenia
co umowa druga, ale ze zmienionym, skroconym terminem jej zakonczenia,a nastgpnie pracownik dostat umowq na czas nie okreslony. Zwrocono sig do
kadrowej o pisemne wyjasnienia, ale stwierdzila 2e nie pamiqta, a warunki ustalal
dyrektor.
Sekretarz powiedziaNa,2e oczywiscie warunki zatrudnienia ustala dyrektor, ate umowg
sporzqdza pracownik kadr i odpowiednie dokumenty powLnny siQ znale2|
w aktach osobowych pracownika. Mozna przypuszczac,2e to pracownik wystqpil do
dyrektora o zmianq umowy o pracg na czas nieokreslony, dyrekior wyraziNa zgodq, ale



sposob w jaki to przeprowadzita kadrowa byl nieprawidlowy. Pracownik na tym
skorzystal, bo otrzymal umowg na czas nieokreslony.

Wyja6nita, 2e przeanalizowano rowniez umowy 3 pozostatych pracownikow.
Byly zmiany umow polegajqce na skroceniu terminu zakonczenia drugiej umowy,
konstrukcja teZ trochq dziwna, bo wystarczylo zawrzec porozumienie. Mozna
stwierdzic, ze kadrowa popelnita kilka blqdow, po pienrusze nie znajqc przepisu art..251
S 3 o wylqczeniu umow na zastqpstwo z tej liczby umow, kt6re molna zawrzec bez
tych skutkow prawnych, po drugie blqdnie zinterpretowala przepisy ar1. 26 i 29, ktore
mowiq o terminie nawiqzania stosunku pracy i o dacie zawarcia umowy i dacie
rozpoczQcia pracy. ZwrociNa uwagQ, 2e poza tym w aktach osobowych nie ma podan,
wnioskow pracownikow ito tez utrudnia doktadnqanalizq. Stqd kadrowa nie wiedziala,
dlaczego tak zostato zrobione, bo nie miala takiego dokumentu w aktach osobowych.
W przypadku umow ww. 5 pracownikow nie stwierdzono naruszenia przepisow
art..251. Zastqpca dyrektora DPS przekazujqc kontrolujqcym te umowy powiedzial, ze
sqrozbieZnoSci, jesli chodzi o dokumentacjq, ktora znajduje sig w aktach osobowych
i dokumentacji ksiqgowej. Wiadomo, ze dokumentacja musi byc taka sama. Kadrowa
nie zadbala o to, aby w sytuacji gdy nastgpowaNa zmiana umowy z jakichkolwiek
powodow, odebrac egzemplarz umowy od pracownika, wycofac z ksiggowo6ci,
umieScic w aktach osobowych z adnotacjq o przyczynach zmiany i wszystko bytoby
w porzqdku.
Dodala, 2e zgodnie z rozporzqdzeniem w sprawie wynagradzania pracownikow
samorzqdowych i zalqcznikiem do rozporzqdzenia, ktorym jest tabela kwalifikacji
i wymagaf pracownikow w jest podziaN pracownikow na dwie grupy tj. pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach urzgdniczych (w tym kierowniczych urzqdniczych)
i pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obstugi. Jezeli chodzi o stanowiska
urzqdnicze to zatrudnienie tych pracownikow jest bardziej sformalizowane, musi byc
jawny i przejrzysty nabor, ogloszenie o naborze, dokumenty jakie musi przedstawic
pracownik i cala procedura , akceptacja dyrektora na protokole. Takich pracownikow
w DPS jest 9-10 osob, natomiast reszta pracownikow to sE pracownicy na
stanowiskach pomocniczych i obslugi, mimo, 2e sq to pracownicy merytoryczni
(pielqgniarki, opiekunowie, terapeuci, pracownicy socjalni ), tutaj nie ma takich
wymagan, jeSli chodzi o zalrudnienie. Jednak od pracownika powinno sig Zqdac
podania o przyjgcie do pracy, powinny byc rowniez wnioski o przedlu2enie umowy
o pracq czy zmiany warunk6w pracy ( w celach dowodowych) zaakceptowane pzez
dyrektora. Taka jest praktyka kadrowych. W Regulaminie organizacyjnym DPS,
a takze w zakresie czynnosci pracownika ds. kadr wpisano uprawnienie do
wnioskowania w sprawach zatrudnienia, zmiany stanowisk pracy i uposazenia.
Sekretarz powiedziala , Ze gdyby nie te przedstawione dodatkowo umowy o pracq
ocena kontroli bylaby pozytywna. Wniosek kontrolujqcych dotyczylby tylko obowiqzku
podaf/wnioskow w sprawie zatrudnienia, zmiany warunkow pracy itd., ktore powinny
byc przez kadrowq opisane (posiada kompetencje) i zaakceptowane pzez dyrektora.
Natomiast te przypadki spowodowaly, ze bqdq zalecenia pokontrolne, ale oparte na
jed nym, dwoch zdarzeniach.

Poinformowala, Ze w Starostwie zostanq zorganizowane warsztaty
doskonalqce dla kadrowych i kadrowa z DPS tez weZmie w nich udzial wraz
z 16 osobami z naszych jednostek powiatowych. Szkolenie dofinansowane bqdzie
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w B0%. Dodala, Ze zapowiadana jest teraz
istotna zmiana,jeSli chodzi o umowyterminowe, to jest zasada 3 i33, bqdzie moZna
zawrzec 3 umowy na czas okreslony, na okres nie dNuZszy niZ 33 miesiqce,
jest mozliwosc zawarcia umowy na okres probny na 3 m-ce.



Nastgpnie Sekretarz Powiatu powiedziala, 2e drugi zakres kontroli dotyczyl
struktury zatrudnienia w DPS. Wyjasnila, ze Regulamin organizacyjny DPS okresla tq
strukturq, natomiast jesli chodzi o plan zatrudnienia to rozpoczglismy od informacji
Wydziatu Finansowego Starostwa o planowanym zatrudnieniu zgodnie z planem
finansowym DPS przyjgtym w uchwale budzetowej. Otrzymalismy takq informacjq od
naczelnika Wydzialu ijezeli chodzi o rok 2013 to zatrudnienie ksztattowafo sig 143,87
etatu, w 2014 r. 143,75 etatu, w 2015 r. 142,81 etatu. Wykonaniew 2013 r. -1 42,21
etatu, w 2014 - 145,46 etatu (przeciqtne). Otrzymalismy rowniez sprawozdanie Rb-70
- kwadalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach od poczqtku roku do
konca lkwartalu 2015 r. , plan 143,81 etatu, natomiast przecigtne 145,42 ina koniec
okresu sprawozdawczego 145,75. Badane bylo rowniez sprawozdanie GUS
sporzqdzone przez jednostkg, jest to sprawozdanie z-06 o pracujqcych,
wynagrodzeniach i czasie pracy za rok2013 i2014. To przeciqtne zatrudnienie, ktore
zostalo podane potwierdzito siq w tych sprawozdaniach GUS, z tym, ze tutaj sq
zaokrqglenia. To sprawozdanie podaje rowniez informacjg o zatrudnionych
w gNownym miejscu pracy, pelnozatrudnionych w roku 2013 bylo 134 osoby, a na
umowach okresowych 17 osob, niepelnozatrudnionych 10 os6b, informacjq
o pracujqcych w porze nocnej, rencistach, emerytach, zwolnieniach z pracy, ale
rowniez o czasie pracy. W roku 2013 czas pracy faklyczny wynosil 245.000 godzin,
nieobecnosci 40.000 godzin. I takie samo sprawozdanie za rok 2014 (sq niewielkie
roznice). Sprawozdania, ktore jednostka przygotowala do Ministerstwa Pracy
i Polityki Spolecznej MPPS.5 o placowkach zapewniajqcych catodobowq opiekq
i wsparcie. W tym sprawozdaniu jest rowniez informacja o liczbie mieszkancow, ale
rowniez o liczbie pracujqcych. W roku 2013 bylo zatrudnionych 149 osob na 141,75
etatu (podzial - kierujqce jednostkami 2 osoby, dzialalnosc opiekunczo-terapeutyczna
86, dzialalno6c medyczno-rehabilitacyjna - 26, dzialalnosc administracyjna - 9,
dzialalnoSc gospodarcza i obslugi - 26).
Sekretarz Powiatu powiedziala, 2e zwrocono siq tez do kadrowej, aby przygotowala
wykaz, jak ksztattuje sig zatrudnienie w poszczegolnych grupach (wykaz zostal
przekazany czfon kom Zarzqdu).
Powiedziala, 2e na posiedzeniu Zarzqdu Wicestarosta mowil o przekroczeniach
standardow zatrudnienia w Dziale Opiekunczo-Terapeutycznym. Zgodnie
z rozporzEdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.

w sprawie domow pomocy spolecznej warunkiem efektywnej realizaqi uslug
opiekunczych i wspomagajqcych jest zatrudnienie w pelnym wymiarze czasu pracy nie
mniej niZ 2 pracownikow socjalnych na 100 mieszkancow, zapewnienie mieszkancom
Domu kontaktu z psychologiem (yest zatrudniony), posiadanie wska2nika zatrudnienia
pracownikow Zespotu Terapeutyczno-Opiekunczego zatrudnionych w peNnym
wymiarze czasu pracy w odpowiednim typie domu dla osob przewlekle somatycznie
chorych nie mniej niz 0,6 na jednego mieszkanca, dla osob psychicznie chorych nie
mniej niz 0,5 na jednego mieszkanca. Z tym, ze wskaznik zatrudnienia pracownikow
Dzialu Opiekunczo-Terapeutycznego w porownaniu do liczby mieszkancow jest czymS
innym niZ wska2nik zatrudnienia w Zespole Terapeutyczno-Opiekunczym, o tym
stanowi rozporzqdzenie. Wyjasnila, 2e pracownikow Dzialu Opiekunczo-
Terapeutycznego zatrudnia sig, natomiast do Zespolu Terapeutyczno-Opiekuriczego
powoluje siq pracownikow. Nastqpnie zacylowala przepis rozporzqdzenia w sprawie
domow pomocy spolecznej ,,w celu okre6lenia indywidualnych potrzeb mieszkanca
domu oraz zakresu uslug, o ktorych mowa w ust. 1 (chodzi o standardy) powoluje siq
Zespoiy Terapeutyczno-Opiekuncze sktadajqce siq w szczegolno6ci z pracownikow
domLr, ktorzy bezpo6rednio zajmujq sig wspieraniem mieszkancow. Do podstawowych



zadan Zespolu Terapeutyczno-Opiekunczego naleZy opracowywanie indywidualnych
planow wsparcia mieszkancow oraz wspolna z mieszkancami domu ich realizacja.
Indywidualny plan wsparcia powinien byc przygotowany w terminie O m-cy od dnia
przylqcia mieszkahca do domu. Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany
wsparcia. Dzialania wynikajqce z indywidualnego planu wsparcia mieszkanca domu
koordynuje pracownik domu, zwany pracownikiem pieni,rszego kontaktu wskazany
przez mieszkanca. Jezeli wybor ten jest mozliwy ze wzglqdu na jego stan zdrowia
i organizacjq domu. Pracownicy pierwszego kontaktu dziaNajq w ramach Zespolow
Terapeutyczno-Opiekunczych". WyjaSnila, 2e to nie znaczy, ze tymi pracownikami
pierwszego kontaktu sE pracownicy Dzialu Opiekunczo-Terapeutycznego.
Mieszkaniec moze wskazac jako pracownika pierwszego kontaktu rowniez pracownika
ksiqgowosci, dzialu gospodarczego i jest to dopuszczalne. Dodala, 2e istnialo takie
pismo Deparlamentu Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej z 2OO8 r., ktore
dopuszczato takq mozliwoSc.
WyjaSnila, 2e jezeli chodzi o wskaznik zatrudnienia pracownikow Zespotu
Terapeutyczno-Opiekuriczego dyrektorzy domow malq du2e wqtpliwoSci w sprawie
jego wyliczenia , bo do tego wska2nlka dolicza sig takze pracQ wolontariuszy,
stazystow i osob odbywajqcych sluzbg zastqpczq, je2eli bezposrednio pracujq
z mieszkancami domu. Sprawdzila w Regulaminie organizacyjnym DPS , kto wchodzi
w sklad tego Zespolu. Regulamin stanowi, ze w Domu dzialajq Zespoty Opiekunczo-
Terapeutyczne skladajqce sig z pracownikow Domu. Do zadan Zespolu naleZy
opracowanie indywidualnych planow wspierania mieszkancow, dzialania wynikajqce
z indywidualnych planow wspierania mieszkancow, koordynuje pracownik pierwszego
kontaktu wskazany przez mieszkanca, je2eli wybor ten jest mozliwy ze wzglgdu na
stan zdrowia. Powiedziala, ze nie sprawdzano tego, czy w DPS sw. Jozefa w Mieni
pracownikami pierwszego kontaktu sE pracownicy Dziatu Opiekunczego, czy nie, ale
dopuszczalna jest taka mozliwosc. Zatrudnienie w Dziale Opiekunczo-
Terapeutycznym nie jest rownoznaczne ze skladem Zespolu Terapeutyczno-
Opiekunczego.
Przypomniata, 2e dyrektor sktadajqc wyjasniania mowila, 2e mieszkancy Domu
rozlokowani sq w 4 budynkach i tym mieszkancom trzeba zapewnic calodobowq
opiekg, a 1 etat to 40 godz. tygodniowo. Ponadto trzeba wziqc pod uwage, Zeka2dy
pracownik Dzialu Opiekunczo-Terapeutycznego ma prawo do 26 dni urropu, a przy
100 pracownikach x 30 dni x 8 godz. wypada prawie 24.OOO godz. nieobsadzonych.
\N zwiqzku z tym zatrudnienie powinno byc wy2sze, takie ktore zapewni opiekg
mieszkancom przez24 godz. na dobg.
Nastqpnie przedstawita przyklad. jezeli w roku 2015 czas pracy pracownikow
zatrudnionych w petnym etacie wynosi 2016 godz., my musimy zapewnic opiekg pzez
365 dni x 8 godz. tJ,2120 godz., to co wtedy zlymi 104 godz., kto bqdzie siq zajmowat
mieszkancami, Nie analizowano tego, ale dopuszcza siq, 2e zalrudnienie w Dziale
Opiekunczo-Terapeutycznym musi byc wyZsze ni2 to co zostato wyliczone na
podstawie wskaZnikow.

Dodala, ze dyrektor M. Chwedoruk wyjasniala, 2e delegowala pracownikow
administracji, (co wydaje sig byc dziwne, bo administracja w stosunku do zatrudnienia
pracownikow jest mata) i dzialu gospodarczego, ale tym osobom za dodatkowq pracq
lrzeba zaplacic, Szybko liczqc, to w tym Dziale powinno byc o kilku pracownikow
powyzej tego standardu, Zeby zapewnic catodobowq opiekq. Nie analizowano tego,
bo w DPS w tej chwili trwa audyt, realizowany przez audytora wewngtrznego
Starostwa. Zapewni on niezalelnq oceng dzialalnosci jednostki w tym zakresie.
Audytor prowadzi audyt w 3 domach pomocy spoteczn ej, a zadanie dotyczy kosztow



utrzymania w domach pomocy spoleczne j, a najwa2niejszym skladnrkiem tych kosztow
sq wynagrodzenia. Po zakonczeniu audytu przekazana zostanie informacja
o ksztaltowaniu siq kosztow utrzymania.

Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk powiedziala, ze temat kontroli dotyczyl ogolnie
wydatkow publicznych. Wyjasnita, 2e art. 44 ustawy o finansach publicinych
doprecyzowuje warunki, jeSli chodzi o prawidlowoSc wydatkowania srodkow
publicznych. Wyjasnienia skladaly dwie osoby tj. zastqpca dyrektora - Sylwester
Dqbrowski iglowna ksiggowa Marzanna Gojska.
Problem dotyczyl zamowien publicznych i regulacji wewngtrznej, ktora dotyczy
zamowien publicznych do 14.000 euro i po zmianie do 30.000 euro, jak rowniez oceny
dokonywania wydatkow w zakresie celowosci i gospodarnosci.
WyjaSnila, ze mamy do czynienia z podwojnym regulaminem w zakresie dokonywania
wydatkow, z uwagi na to, ze ten ktory byt zmieniony w nieodpowiedniej procedurze,
zmiana zostala wprowadzona nieskutecznie i powoduje, ze powinnismy pozostac przy
pierwszym dokumencie. W zakresie sprawdzenia prawidlowo6ci wydatkowania
Srodkow publicznych w 2014 r. kontroli poddano wydatki zwiqzane z zaKlpem
materialow budowlanych i hydraulicznych zrealizowane w 2014 r. oraz pozostale
wydatki rzeczowe, zakupy materialow i wyposazenia zrealizowane w miesiqcu
listopadzie igrudniu 2014 r. Wydatki te analizowano pod kqtem przestrzegania zasad
okreSlonych w art. 44 ustawy o finansach publicznych, tj. czy poniesiono je na cele
i w wysoko6ciach ustalonych w planie finansowym kontrolowanej jednostki, zgodnie
z przepisami dotyczqcymi poszczegolnych rodzajow wydatkow, w tym przypadku
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, w sposob celowy
i oszczgdny, w sposob umozliwiajqcy terminowq realizaclq zadan oraz
w wysokoSciach i terminach wynikajqcych z wczeSniej zaciqgniqtych zobowiqzah.
W wykazie do protokolu kontroli podane zostaly pozycje stanowiqce faktury, ktore byty
kontrolowane (35 pozycji). Kontrola rozpoczgta byla od materialow budowlanych
i hydraulicznych, poniewaz w tym zakresie byty postawione zarzuty. Pozycje zaczynajq
sig od 11 lutego, wszystkie pozyQe opiewajq na kwotg ponad 89.000 zl Pod wzglgdem
formalnym, merytorycznym i formalno-rachunkowym wszystko jest w porzqdku i to ze
sq zatwierdzone przez glownq ksiqgowq i przez dyrektora. Zakwalifikowano je zgodnie
z obowiqzujqcq klasyfikacjq budzetowq W wigkszosci platnosci byly realizowane
w formie bezgotowkowej, zgodnie z kwotami jakie byly na fakturach. Wiqkszosc
materialow zakupiona w tym zakresie zostala przyjqta do magazynu na podstawie
wystawionych dokumentow PZ (przychod zewngtrzny) i zaksiqgowano na koncie 3i O

materiaiy. Materialy przeznaczone do bezpoSredniego uZytku zostaly zaksiqgowane
na koncie 401 - w koszty jako zuZycie materialow i energii Na rewersie faktur
zamteszczono adnotacjq o przeznaczeniu zakupionych materialow i pobraniu do
uzytku sluzbowego wraz z podpisem pracownika pobierajqcego materiaNy. Ww.
wydatki w wysoko5ci 89.000 zl zostaly zrealizowane bez stosowania ustawy Prawo
zamowien publicznych, z uwagi na wartosc zamowienia nie przekraczajqcej w skali
roku kwoty progowej tj. rownowartosci 30.000 ellro, zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy
Prawo zamowien publicznych. W odniesieniu do wydatkow z tytulu materialow
i hydraulicznych kwota lqczna 35.697,37 zl stwierdzono, ze zakupy te zrealizowano
u jednego dostawcy wybranego w trybie przewidzianym w regulaminie udzielania
zamowien publicznych o wartoSci nie przekraczajqcej w skali roku wyrazonej w zlotych
rownowartoSci kwoty 14.000 euro netto. Natomiast zgodnie z postanowieniami
regulaminu podstawq wszczqcia odpowiedniej procedury udzielenia zamowienia
publicznego byl wniosek sporzqdzony g stycznia 2014 r. przez zastgpcq dyrektora
Sylwestra Dqbrowskiego skierowany do dyrektora DPS o wyrazenie zgody na



realizacjq zamowienia. Wniosek ten zostal zaakceptowany zgodnie z proceourE,
gtowna ksiqgowa potwierdzita plan na to zadanie i zostal zalwierdzony po lym przez
dyrektora DPS. Po uzyskaniu zgody procedura zostala wszczqta, nastqpilo rozeznanie
rynku i 10 stycznia wystosowano wformie pisemnej zaproszenie do skladania ofert,
ktore przeslano do 3 wykonawcow. W odpowiedzi zlolona zostata jedna oferta, dwoch
oferentow oferl nie zlo2ylo, w zwiqzku z tym zostal tylko ten oferent tj. PHU perJect
Bis. Z przeprowadzonego postgpowania sporzqdzono protokol wyboru oferty,
stwierdzono w nim, 2e zoslala zlo|onajedna oferta, ktorq wybrano poniewaz spelnila
warunki rozpoznania cenowego. Z dniem 17 stycznia zawarto umowq z wyoranym
wykonawcq firmq Perfect Bis ije5li chodzi o przedmiot umowy, ktory zostal zapisany
w tej podpisanej umowie w S 1 ,,sprzedajqcy sprzedaje, a kupujqcy nabywa
sukcesywnie w miarq potrzeb materiaty budowlane i hydrauliczne w ilosciach
opisanych w ofercie nr 1 z dnia 17 stycznia 2014 r. stanowiqcej integralnq czgsc
umowy". Umowg tq zawarto 17 stycznia2014 r. iobowiqzywala do 31 .12.2014 r. Ceng
za przedmiot umowy okre5lono na wartosc brutto 10.242,55 zl zgodnie ze zlo2onym
formularzem ofedowym. Poza tym w $ 3 ust. 3 umowy sprzedawca zobowiqzal siq do
sprzedaZy materialow zgodnie z cenE dnia tj. cenq obowiqzujqcq w sklepie w dniu
zakupu pomniejszonq o upust wynikajqcy z oferty, czyli o Soh. poza tym w $ 1 ust. 2
umowy kupujqcy zastrzegl sobie prawo zmiany ilosciowej i asorlymentowej
poszczegol nych materialow.
Na podstawie analizy dokumentow zakupowych stwierdzono,2e w badanym okresie
byly realizowane zakupy z zachowaniem przez caly okres 5% rabatu. t-qcznie w tej
firmie w 2014 r. zakupiono materialy na lqcznq kwotg 35.697,37 zl, w tym materialy
budowlane i hydrauliczne na kwotg 29.350,40 zl. Ponadto w wyniku analizy ewidencji
ksiggowej stwierdzono,2e wydatki tego rodzaju w tym samym czasie w okresie roku
2014 byty realizowane rowniez u innych sprzedajqcych. l-qczna kwota w zakresie tych
wydatkow wyniosla 44.510 zl, Swiad czy to o tym, 2e zakupy te realizowane byly lakae
pozatq umowq. Prawdopodobnie na podstawie innych zapylan cenowych.
W dniu 18 kwietnia 2014 r. na podstawie zarzqdzenia dyrektora DPS wprowadzono
nowE kwotq dotyczqcq limitu 30.000 euro netto Byla wprowadzona rownie2 zmiana
w tre5ci regulaminu dotyczqca takiego wylqczenia, Dodala, 2e zaslqpca dyrektora
powiedzial, 2e w momencie przedstawiania byty w uzytkowaniu oba te regulaminy.
W ostatnim tygodniu jeszcze do tego regulaminu, ktory byl zostaty wprowadzone
zmiany dotyczqce wylqczen. W nowym regulaminie nie zmieniono dat, ani numeru
takle tutaj zaistniala tzw. podmiana dokumentu. Mozna stwierdzic, Ze la zmiana
w regulaminie zostala wprowadzonaz naruszeniem obowiqzujqcego trybu stanowienia
prawa, jesli chodzi o procedurg. Stalo siq tak, ze jeden i drugi regulamin funkcjonuje.
P. Teresa Bqk powiedziala, ze w dokumentach jest rowniez wypowiedzenie tej umowy
z dniem 31 mala 2014 r., czyli juZ po wprowadzeniu tego nowego regulaminu.
Natomiast potwierdzenie wplywu do ksiggowo6ci jest z datq B kwietnia 2015 r. (takq
dalq zlo2yla na okolicznosc otrzymania glowna ksiqgowa). Ponadto faktury dotyczqce
zakupu materialow u tego sprzedawcy sq opatrzone opisem przywotujqcym numer
i datg zawarlej umowy praktycznie do konca roku, z wyjqtkiem dwoch ostatnich faktur
z miesiqca grudnia (dot. materialow hydraulicznych i budowlanych)jedna faktura miala
w opisie rowniez pustaki, farby i narzqdzia gospodarcze. Przy czym sq to dwie pozycje,
ktore sq w tym calym procesie zakupow calorocznych dosyc wysokie, bo jedna miaNa
warto6c 16.000 zl, a druga 5.550 zl, wplywajq one znaczEco na podwyzszenie tej
kwoty.
Nastqpnie powiedziala, 2e te wszystkie zakupy byty dokonywane w granicach planu.
Nie mamy przekroczenia planu o to co bylo dokonywane nawet przy tych 16.000 zN,



miesci siq wszystko w planie, nie ma naruszenia z tego tytulu obowiqzkow, ktore
powinny byc dotrzymane. Przy czym mamy wnioski, z ktorymi wystqpila pani dyrektor
tj. o zgodq Zarzqdu Powiatu, bo prawdopodobnie rzeczowo nie planowala wczesniei
tego zakupu.
Natomiast w tym momencie, kiedy miata w planie jeszcze Srodki, prawdopodobnie to
byly wnioski dotyczqce zakupu mebli i sprzgtu rehabilitacyjnego. Jest pismo z dnia
1 2 grudnia 2014 r., w ktorym jest wyszczegolowione - zakup sprzgtu rehabilitacyjnego,
mebli do pomieszczen terapii zajgciowej oraz zakup szafki ze zlewozmywakiem ze
stali nierdzewnej do kuchenki oddzialowej. Z dokumentacji wynika teZ, Ze 1S grudnia
w uchwale Zarz4d Powiatu wyrazil zgodq na te zmiany w budzecie. Jest rowniez
zamowienie na zakup sprzqtu rehabilitacyjnego skierowane na zewn qtrz 10 grudnia
odnosnie sprzgtu rehabilitacyjnego, ktore wchodzi w sktad tego calego asortymentu,
ktory byl realizowany w okresie grudnia (od 15 grudnia) .Takae tutaj mimo tego, ze
mamy wniosek, prawdopodobnie rzeczowo nie bylo planowanego tego wydatku, to
mamy taki plan, ktory nie jest przeszkodq do tego, zeby go realizowac i 2eby stawiac
zarzuly.

Nastqpnie odniosla sig do stawianego zarzutu dotyczqcego celowoSci
i gospodarno6ci dokonywania wydatkow. Wyja6nila, ze wydatki ujgte w zestawieniu
poddano rowniez kontroli pod kqtem celowosci w rozumieniu aft. 44 ustawy
o finansach publicznych. Stwierdzono, ze w miesiqcu grudniu zakupiono duze ilo6ci
materialow budowlanych. Z wyjaSnien zastgpcy dyrektora wynika, ze w miesiqcu
grudniu 2014 r. byly zakupione materialy budowlane, takie jak pustaki na kwotq
9.007 zl, palety, farby do malowania 300 litrow na kwotg 4.640 zl, kostka chodnikowa
z obrzeZami 69 mkw. na kwotg 3.600 zl , plyty chodnikowe 200 szt. na kwotg 1599 zl.
Materialy te zostaly przyjqte na magazvn i do dnia dzisiejszego nie zostaty zuZyte,
poza niewielkq ilosciq farby w kwocie 828 zl.
P. Teresa Bqk powiedziala,2e zastqpca dyrektora stwierdzil,2e trudno jest okreslic
kiedy mogq byc wykorzystane (wyjasnienia z-cy dyr stanowiq zalqcznik nr 2 do
protokolu kontroli). Dodala, 2e w wyjasnieniach zastqpca dyrektora poddaje
w wqtpliwo5c rowniez celowosc i oszczqdnosc zakupu telefonow komorkowych
i telewizorow zakupionych pomimo tego, ze poprzednio uzytkowane byly jeszcze
sprawne oraz mebli zakupionych w miejsce poprzednich, ktore nadawaly siq do
uzytku, a czq1c z nich byta po renowacji.
Skarbnik Powiatu powiedziala, 2e glowna ksiggowa potwierdzila, 2e wyZel wymienione
materialy budowlane zakupione pod koniec roku, w tym pustaki, kostka i plyty
chodnikowe nie zostaly jeszcze wykorzystane i pozostajq na stanie magazynu, sE
przechowywane na odkrytym terenie DPS, po uprzednim ich zabezpieczeniu przed
szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych. Czqsc wymienionych
telewizorow przeniesiono do innych pomieszczen, natomiast czqsc przeniesiono do
magazynu, stare zniszczone meble zostaty zdjqte z ewidencji wyposazenia na
podstawie protokolow kasacji. Telefon komorkowy zostal zakupiony dla kierowcy
z uwagi na fakt, ze uptynql czas trwania poprzedniej umowy z operatorem telefonii
komorkowej i zawarto kolejnq, drugi telefon zakupiono do uzytku pani dyrektor
w zwiqzku z tym, 2e poprzednio uzywany ulegt uszkodzeniu. Dodala, 2e
z przedstawionych umow z operatorem telefonii komorkowej wynika, 2e poprzednio
zakupione telefony komorkowe uzytkowane w jednostce zakupiono w cenach
promocyjnych mieszczEcych siq w przedziale od 1 zl do 150 zt.

Skarbnik Powiatu powiedziala, 2e omowione dwa zakresy zostaly
przedstawione z protokolu kontroli, sporzqdzonego na podstawie przekazanych
dokumentow, mieszczqcych siq w gestii pani dyrektor. Dodala, ze jesli chodzi



o zamowienia ten zakres kompetencji w swoim zakresie mial zastgpca dyrektora
Sylwester Dqbrowski, calq procedurg zamowien publicznych. Natomiast wszystkie
inne sprawy dotyczqce opisu, uzasadnienia do robienia wydatkow, uzasadnienie
celowoSci dokonywania wydatkow to wszystko w swoim zakresie miala pani dyrektor,
tak jak kaZdy kierownik jednostki. Tutaj nie mamy takich uzasadnien w dokumentacji,
ktore potwierdzaly zakupy, nie mamy okreslonej tej celowosci wynikajqcej z opisu. Na
podstawie dokumentow, ktore sq w jednostce nie wiemy, jakie byly czysto
ekonomiczne powody do tego, ze takie wydatki byty dokonywane. Natomiast wiemy
po kwotach, jakie sq podane, jakie wynikajq z dokumentow i ilosci dokonywanych
wydatkow, 2e w niektorych przypadkach ta gospodarnoSc nie zostata zacnowana,
celowoSc chyba tez nie, poniewaz do tej pory sE na stanie i nie zostaly wykorzystane
w momencie, w ktorym zostaly zakupione.

Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik powiedzial, ze nie ma pani dyrektor wiqc nie
realizowala tego swojego pomyslu. Skoro kupita 50 litrow farby to nie dlatego, ze
przechodzita akurat koto tej polki, tylko miata jakis pomyst, ktorego nie pozwolono jej
zrealizowac. Czy chociazby z kostkq, ktorej nie ulozyla , bo le2al jeszcze snieg.

Skarbnik Powiatu powiedziala, 2e ta jednostka jest duzq jednostkq, najwiqkszq
jednostkq po ZS Nr 1 i tam kazda decyla waLy duzo wigcej, dlatego powinno siq
zawsze mySlec w ten sposob, ze jesli chodzi o zakupy Io teraz wszystko jest dostqpne
i nie ma powodu zeby to magazynowac.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski powiedzial, ze chcial, Zeby ustalenia kontroli
zostafy przedstawione czlonkom Zarzqdu Powiatu. Ustalen tych Zarzqd nie bqdzie
zmienial, gdyz sq to ustalenia osob przeprowadzalqcych kontrolq.

Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik powiedzial, 2e zarzuty zawarte w uchwale
nie do konca siq potwierdzily, czy moZe wskazaly, 2e jak w kazdej normalnej, duzej
jednostce trafiajq siq pewne niedociqgniqcia. Szczegolnie subiektywnErzeczq jest ten
ostatni temat, mowienie o celowo6ci. Skoro powolali6my kilka lat temu paniq dyrektor,
to powinna byc tez kwestia zaufania. Skoro kupila farbg to widziata celowosc, gdyby
farba stala trzeci rok to moglibysmy siq zastanawiac, czy lo bylo celowe, ale Io Ze przez
3 m-ce od grudnia nie zdqZyla jejzuZyc, bo nie dano jejztqfarbq zrobicjakiegokolwiek
uzytku, bo byt dopiero kwiecieri. Podobnie z pustakami, czy czymkolwiek innym.
Materialy sq zabezpieczone. Ponadto co to znaczy, ze meble nie powinny byc
wymieniane bo byly po renowacji, tzn. , 2e co bardzo dobrze odnowione, czy zoslaN
gwo2d2 wbity, zeby sig deska jakoS lrzymala.

Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki stwierdzil, 2e te2 molna zadac sobie
pytanie, po co podlegaiy renowacji skoro zaraz zostaly wymienione.

P. Marek Pachnik stwierdzil, 2e naleLy okreSlic co rozumiemy przez renowacjg,
to ze konserwator wbil tam gwo2dzie, co to jest renowacja starego lo2ka w DPS, ktore
ma tyle samo lat co pensjonariusze. TakZe telewizory, sq tam starzy czgsto
pokrzywdzeni przez los ludzie, osoby psychicznie chore, kto z nas ma jeszcze
telewizor, ktory ma dekoder, wszyscy sobie powymienialismy, bo dzisiajjest to kwestia
1000 zl do 3.000 zl, i nie ma siq co dziwic, ze stare telewizory zostaty powymieniane,
tak powinno byc. Dodal, ze ten DPS powinien byc krok do przodu przed tym co ludzie
majq w domu, a jeSli nie krok do przodu to chociaz na tym samym poziomie i nie
dziwmy siq, ze dyrektor je powymieniala, bo chwata jej za to. Dodat, ze z tego co
zrozumial z wyjaSnieri Sekretarz Powiatu, to te zarzuly wpisane w uchwale nie
potwierdzity siq. To taka ciekawostka, 2e Starosta zlecil kontrolg za lala 2013-2015,
a zastgpca dyrektora przedklada jeszcze inne wczeSniejsze dokumenty.

Sekretarz Powiatu wyjaSnila, ze zastgpca dyrektora, jak tylko kontrola fawila
sig poinformowal, 2e sq rozbieznosci jesli chodzi o dokumentacjq w ksiqgowosci.



Dodala, ze widocznie panie w ksiqgowoSci mialy wqtpliwosci co do niektorych um6w
i tam rzeczywi5cie te podwojne umowy nie wiadomo po co byty, bo stan piawny jest
jednakowy. Kontrolujqce mowily,2e nie dotyczy to okresu kontrolowanego, zlym, Ze
trzy przypadki rzeczywiscie nie dotyczyly, a w przypadku dwoch osob zmrany umowy
mimo, 2e zatrudnieni byli wczesniej, nastqpily w 2013 r., czy w 201+ r., wigc je
przeanalizowano. Te dwa przypadki, co do ktorych mieli wqtpliwoSci pracownicy DpS
i przekazali je Wicestaro6cie. Wyjasnita, ze nie naleZalo przekazywac kopii umow
pracownikow, wystarczylo spisac na kartce okresy iczasy zatrudnienia i mozna by to
wyjasnic.

Starosta powiedzial, ze jest to wyjscie poza zakres kontroli.
sekretarz Powiatu powiedziala, ze na podstawie tych przypadkow

sformulujemy zalecenia pokontrolne. Dodala, 2e zwykle robi sig to, gdy tych
nieprawidlowoscijest bardzo duzo, a tu tylko na podstawie tych 5 przypadkow.
Ponadto poinforrnowala, 2e 4 lata temu byta w DPS kontrola dotyczqca realizaqi
obowiqzkow pracodawcow samorzqdowych wynikajqcych z ustawy o pracownikach
samorzqdowych i Kodeksu Pracy, sprawdzalismy takie dokumenty, jak Regulamin
wynagradzania, Regulamin pracy, Regulamin naboru, Regulamin okresowej oceny,
Reg u la m i n sluzby p rzyg otow aw cze1, rown iez i nstru kcj q ka n cela ryj nE, rzeczowy wykaz
akt, instrukcjg archiwalnq i te dokumenty przygorowane przez paniq dyrektori kadrowq byly wrgcz wzorcowe, wiqc dziwi sig, ze kadrowa wykazala siq takq
niekompetencjq w sporzqdzaniu umow o pracg.

Wicestarosta zwrocil sig z pytaniem, ile litrow farby bylo zakupionych.
Skarbnik odpowiedziala,2e zakupiono 3OO litrow farby.

Wicestarosta stwierdzl/", 2e zakup ktory jest nagle potrzebny to powinien byc
jaki5 plan do tego. Ponadto dodat, 2e rozumie, 2e w tych 5 przypadkach podmienianie
dokumentow mialo miejsce.

Sekretarz powiedziala,2e w tym zakresie, w ktorym postawiony byl zarzut nie
byto takiej podrniany. Kontrola nie stwierdzila. Otrzymala dokumenty z kadr
i dzialu finansowego. W pierwszym przypadku - nieznany kadrowej przepis art. 251 g
3 , zaliczenie umow na zastqpstwo do umow terminowych z $ l, w drugim przypadku
rzeczywiScie zmiany byly i nie wiadomo z jakiego powodu pani kadrowa zastgpuje 2
umowy jednq umowE z dalq pierwszej umowy, zupelnie niepotrzebnie, a sran prawny
siQ nie zmienit. W tym przypadku jakas nadgorliwo6c i zarzul niekompetencji
i nieznajomoSci art. 26 i arL.29 dotyczqcych terminu nawiqzania stosunku pracy.

Wicestarosta powiedzial, 2e rozumie, 2e dokonywala tego kadrowa. Ponadto
powiedzial, 2e przekazane zostalo, 2e zatrudnienie od roku 2012 wzrosto o 3,5 etatu,
o 5,5 etatu i4,75 etatu w 2015 r., a jak dobrze pamigta w 2012 r.2adna organizacja
przepisow, co do ilosci personelu z Dzialu Opiekunczo-Terapeutycznego w stosunku
do rozporzqdzenia nie miala miejsca, w zwiqzku ztym zwiqkszanie etatow byto jakby
decy4q pani dyrektor, ktora powodowaNa, 2e koszty funkcjonowania tego budynku
wzrastaly, bo prawnie ona nie byNa do niczego zobligowana.

Sekretarz powiedziala, 2e o to mozemy zapylac paniq dyrektor, ale musiala
zapewnic catodobowq opiekg dla mieszkancow w 4 budynkach przez caly rok (mozna
to wyliczyc). Dodala, 2e zobaczymy co w tym zakresie ustali audytor i do tematu
powrocimy. Dodala, 2e w tych sprawozdaniach mamy informacjg o czasie pracy
faktycznym, a nie ma z podzialem na poszczegolne dzialy, ale prawdopodobnie
kadrowa ma taki podzialjako materiai roboczy.

wicestarosta Krzysztof plochocki zapylal, czy kwestia przymusu
bezposredniego byla przedmiotem kontroli



Starosta powiedziat, ze kwestia przymusu bezposredniego nie byta badana,
natomiast wystqpil o material w tym zakresie do sgdziego.

Sekretarz powiedziala, 2e wszczglismy pewne postgpowanie wyjaSniajqce,
dlatego, 2e w naszej dokumentacji nie bylo sprawozdan sqdziego. Trudno byNo sig
odniesc, w zwiqzku z Iym poproszono o kopie z DPS, chociaz z przepisow wynika, ze
sgdzia powinien takie sprawozdanie przekazac organowi prowadzqcemu. Wyjasnita,
ze dostajemy takie sprawozdania z kontroli w Domu Dziecka, natomiast z DPS nie
i dyrektor PCPR rowniez nie otrzymuje. Zwrocimy sig do sgdziego o przekazywanie
sprawozdan na biezqco.
Nastqpnie wyjasnila, 2e ze sprawozdania sporzqdzonego 15 kwietnia 2011 r. wynika,
ze sgdzia nie stwierdzil przypadkow stosowania przymusu bezposredniego wobec
podopiecznych, w trakcie kontroli nie stwierdzono uchybien w prowadzeniu placowki,
a prawa mieszkancow sq przestrzegane.
Sprawozdanie z 13.06.2012 r. - w okresie objqtym kontrolq w placowce nie bylo
zdarzen o charakterze nadzwyczajnym, nie bylo przypadku stosowania przymusu
bezposredniego wobec podopiecznych. Sgdzia rozmawial z mieszkancami Domu
i dobrze siq wypowiadali o pracy personelu Domu, wskazywali na wlasciwq opiekg,
dobre wyzywienie i zaopatrzenie w lekarstwa.
Sprawozdanie z 16.04.2013 r. - sgdzia ustalit, 2e w kontrolowanym okresie nie byt
stosowany przymus bezpo5redni, nie bylo tez zdarzen o charakterze nadzwyczajnym.
Zaden z mieszkancow nie wypowiadal sig negatywnie. Zawarla zostala taka
informacja, ze jeden z mieszkancow sig nie zaaklimatyzowal, Zle sig czuje, chce
wolnoSci, ale zaznaczyl, 2e traktujq do dobrze i nie stwierdzil naruszen praw
mieszkancow, sE one przestrzegane.
Sprawozdanie z dnia 29.08.2014 r. na podstawie rejestru sgdzia ustalil, ze nie byt
stosowany przymus bezpoSredni wobec podopiecznych.
Poinformowala, ze sgdzia byt na kontroliw DPS 14 kwietnia 2015 r., ale nie ma jeszcze
sprawozdania, nie wie, czy te zarzuty, ktore zostaty postawione pani dyrektor i te
przypadki byly omowione w trakcie tej kontroli.

Sekretarz Powiatu powiedziala, 2e chciaiaby przedstawic rozporzqdzenie
Ministra SprawiedliwoSci z dnia 11 pa2dziernika 2012 r. w sprawie kontroli przylqcia
i przebywania osob z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych
i domach pomocy spolecznej. Przedstawila $ 2, ktory stanowi ,,kontrola prowadzona
iest przez badanie prawidlowoSci prowadzenie dokumentacji stanowiqcej podstawq
przyiqcia do placowki i pnebywania w niej osob z zaburzeniami psychicznymi, badanie
prawidlowoSci prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczqcej zastosowania
przymusu bezpoSredniego oraz stosowania swiadczeh zdrowotnych stwarzajqcych
podwyzszone ryzyko dla osob z zaburzeniami psychicznymi. Badanie wspoldzialania
placowki z rodzinami i opiekunami, badanie prawidlowoSci iterminowoSci zalatwiania
skarg i wnioskow osob z zabuneniami psychicznymi, kontakt bezpoSredni
z przebywajqcyrn w placowce". Rozporzqdzenie stanowi, 2e sgdzia sporzqdza
sprawozdanie, w ktorym moze zawrzec rowniez zalecenia pokontrolne i wyznacza
termin, w ktorym kierownik jednostki musi odpowiedziec. Dodata, ze nie otrzymala
z jed nostki informacji, 2eby byly jakiekolwiek zalecenia pokontrolne.

Ad. 5
Sekretarz Powiatu - Danuta Strejczyk poinformowata, ze w dniu 27 kwietnia br.

wptynqto wezwanie Sadu Pracy i pozew pani dyrektor Matgorzaty Chwedoruk.
Dokumenty te trafily do jednostki dlatego, ze pracodawcq dla p. Chwedoruk jest Dom



Pomocy Spolecznej sw. Jozefa w Mieni, natomiast czynnosci w zakresie prawa pracy
sprawuje Starosta. W zwiqzku zpowyZszym DPS jest reprezentowany przezstarostg
Nastgpnie odczytala pozew o uznanie wypowiedzenia o pracQ za bezskuteczne.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski poinformowal, 2e termin rozprawy zostal
ustalony na 13 maja br. godz. 1 1.00. Dodal, ze upowazni Wicestarostq - Krzyszlofa
Plochockiego do reprezentowania Starosty przez Sqdem Rejonowym w Siedlcach.

Ad. 6
Naczelnik Wydziatu Gospodarki NieruchomoSciami wniosl o wykreslenie tego

punktu zporzEdku obrad i przeniesienie na kolejne posiedzenieZarzqdu.

Ad. 7
Naczelnik - Wojciech Osinski powiedzial, ze Rada Powiatu wyrazila zgodg na

nieodplatne przekazanie m.st. Warszawy mienia zajqtego pod drogq. Nastqpnie
odczytal projekt uchwaly w sprawie w sprawie przekazania na rzecz Miasta
Stotecznego Warszawy nieruchomosci polozonych w Warszawie-Wesolej, zajqtych
pod ulicq I Praskiego Pulku, stanowiqcych drogg powiatowq.
Przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjgciem uchwaly Zarzqd Powiatu
opowiedziat siq jed nogtosnie.

zarzqd Powiatu podjqN uchwalq Nr 11211s w sprawie w sprawie
przekazania na rzecz Miasta StoNecznego Warszawy nieruchomo6ci poNo2onych
w Warszawie-WesoNej, zajgtych pod ulicA I Praskiego PuNku, stanowiqcych drogg
powiatowq.

Ad .8
Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz powrocila do

tematu klasy sportowej i przedstawila kalkulacjg kosztow zwiqzanych
z prowadzeniem takiej klasy ponad 83.000 zl rocznie. Koszty wynikajq ze
zwiqkszonej ilosci realizowanych godzin zajqc sportowych (7 godz.). Ponadto
zakladaiqc liczebnosc klasy 28 uczniow, to bqdzie ona wowczas dzielona na grupy
i jest to koszt 46.594 zt Kolejne 30.000 zl z lytulu organizowanych w ciqgu roku
szkolnego dwoch obozow sportowych 2 tygodniowych (w okresie ferii zimowych
i wakacji). Nalezy uwzglgdnic rowniez w kosztach wyjazdy mlodzieZy na rozgrywki
sportowe, ktore okre5lone sq srednio dwa razy w mtestEcu.
P. Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e przedstawiona kalkulacja kosztow jest to koszt
minimum, zeby spelnic warunki okreslone w rozporzqdzeniu MEN. Dodala, 2elrzeba
miec na uwadze, 2e te koszty bgdq zwigkszone.
Naczelnik Wydzialu Oswiaty i Promocji powrocila do wniosku p. Matgorzaly Beczek,
ktora zwrocila siq do Zarzqdu o wyroznienie ucznia 3 klasy Technikum Budownictwa
Daniela Kiszkurno za uzyskanie tytulu laureata i zajqcie 9 miejsca w Og6lnopolskiej
XXVIll Olimpiadzie Wiedzy i Umiejqtno6ci Budowlanych, ktore odbyly siq
w kwietniu br.

zarzqd Powiatu wstgpnie zaakceptowat propozyqe wyroznienia ucznia.
Nastqpnie przedstawila informacjg o osiqgnigciach mlodzie2y w konkursach
i olimpiadach z pigciu zespolow szkol (bez ZSZ Nr 2) zostalo zgloszonych
21 uczniow, w tym 4 gimnalalistow.



Ad.9
Punkt dotyczqcy spraw inwestycyjnych zostal przeniesiony na kolejne

posiedzenie Zarzadu.

Ad. 10
Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt uchwaty w sprawie zmian

w budzecie Powiatu na 2015 rok. Wyjasnila, 2e zmiany polegajq na przeniesieniu
wydatkow migdzy gg w ramach tego samego dzialu i dotyczq:
- Starostwa Powiatowego,
- Zespolu Szkol Zawodowych Nr 2 w Minsku Maz.

Nastqpnie przeprowadzono glosowanie, w ktorym za podjqciem uchwaly czlonkowie
Zarzqdu glosowali nastqpujqco:
- Starosta - Antoni Jan Tarczyriski - za podjgciem uchwary,
- Wicestarosta - Krzyszlof Plochocki - za podjgciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjgciem uchwaiy,
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjgciem uchwaly.
Gtosow przeciwnych i wstrzymujqcych siq nie byto.

Zarzqd Powiatu podjqN uchwalg Nr 113/15 w sprawie zmian w budzecie
Powiatu na 2015 rok.

Ad.11
Naczelnik Wydzialu Gospodarki Nieruchomosciami - Wojciech Osinski odczytal

wniosek wojta Gminy Siennica dotyczqcy rozwa2enia mozliwosci wcze6niejszego
przekazania w formie darowizny na zecz Gminy Siennica nieruchomoSci polozonej
w Siennicy stanowiqcej dzialkg nr ew. 138 o pow. 4,3445 ha wraz z budynkami
i wyposazeniem zwiqzanym z prowadzeniem szkol. Wczesniejsze przekazanie
nieruchomoSci pozwoli na realizacjq inwestycji zwiqzanych ztqnieruchomoSciq, w tym
pozyskac srodki finansowe na modernizaqq systemu grzewczego r sieci przesytu
ciepla wraz z wymianq istniejqcego 2rodla ciepla zasilanego olejem oparowym na
nowoczesny system kotlowy zasilany rozdrobnionq biomasq zaliczonq do
od nawia I nych 2rodel energii.
Dodat, ze powiat u2yczyl nieruchomoSc na okres 5 lat (tj. do 2017 r.), po uplywie tego
okresu powiat mial przekazac na podstawie umowy darowizny nieruchomosc.

Ustalono, 2ezarzqd powroci do tego tematu na kolejnym posiedzeniu.

Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbgdzie sig 18 maja br. o godz. 1 1 00.

Starosta powiedzial, 2e w zwiqzku ze zbli2ajqcym sig Swigtem Strazaka proponuje
przyznanie nagrod dla pracownikow Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy
Pozarnej w Minsku Maz. Dodal,2e w budzecie Powiatu na ten celprzeznaczone sa
Srodki w kwocie 6.000 zl. Zaproponowat nagrody dla:
- Komendanta PPSP w Minsku Maz. w kwocie 3.000 zr
- z-cy Komendanta PPSP w kwocie 2.000 zl
- p.o. dowodcy jednostki ratowniczo-ga6niczej w kwocie 1.000 zl
- z-cy dowodcy jednostki ratowniczo-ga5niczej w kwocie j.OOO zl

Zarzqd Powiatu przychylil siq do powyzszej propozycji.



Skarbnik Powiatu powiedziala, 2e wptynqto pismo od dyrekcji spzoz
informujqce o potrzebie zakupu lampy do tomografu i urzqdzeri wspolpracujqcych
w kwocie 442.000 zl. Poinformowala, 2e nalelaloby zmienic przeznaczenie Srodkow
w budzecie z remontu budynkow i pomieszczen na zakup lampy.

p.d.12

Protokol posiedzenia w dniu 27 kwietnia2015 r. zostal przyjqty.

Ad. 13
Zamkn iqcie posiedzen ia.

Starosta - Antoni Jan Tarczyhski

Wicesta rost a - Krzy sztof Ploch ocki

Czlonkowie Zarzqdu: t-ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek


