
 
BR.0012.5.11.2015 

 
Protokół Nr 12/15 

 
z wyjazdowego posiedzenia 

Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, 
które odbyło się w dniu 

20.10.2015 roku 
w Domu Pomocy Społecznej 
ul. Południowa 1 w Koninie 

________________________________ 
 

 

Posiedzenie trwało od godz. 15.00 do godz. 17.00 
 

W posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 
 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych radny Wiesław Wanjas 
rozpoczął posiedzenie Komisji i zapoznał wszystkich uczestniczących w posiedzeniu ze 
składem Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.  

  
 
Następnie Dyrektor DPS p. Mirosława Nowak powitała całą komisję i przedstawiła 

swoich współpracowników: 
p. Andrzej Głaczyński – główny księgowy;  
p. Radosław Karczewski – kierownik Dziennego Domu dla Seniorów;  
p. Maria Andrzejczyk – kierownik działu medyczno-opiekuńczego;  
p. Anna Kuczyńska – kierownik działu pielęgnacyjnego.  
 
Przewodniczący komisji W. WANJAS zaproponował, aby po komisji odwiedzić Dom 

Pomocy Społecznej i zobaczyć, jak wygląda DPS od wewnątrz i powiedział, cytuję: 
„Niedługo będziemy głosować nad budżetem na rok 2016. Spotykamy się zarówno 
z MOPRem, DPSem i z innymi jednostkami i stowarzyszeniami, które działają na terenie 
miasta Konina po to tylko, żeby zapoznać się z ich problemami, z tematyką działania, z tym, 
w czym ewentualnie moglibyśmy Państwu pomóc, gdyż na komisjach przy opiniowaniu 
budżetu będzie nam wtedy łatwiej wiedząc, jakie zadania ma do spełnienia DPS, jakimi 
dysponuje finansami, i jakie dofinansowania są z miasta, bo wiemy, że co roku są, a jakie 
powinny być, żeby Państwo np. mieli komfort działania. Troską naszą jest nie tylko troska 
o „mieszkańców” DPS, warunki i stan, w jakim przebywają w DPSie, ale również troszczymy 
się o pracowników, czy jest wystarczająca liczba pracowników, czy ci pracownicy mają 
zapewnione wystarczające finanse, kiedy ostatni raz były podwyżki. Dlatego bardzo bym 
prosił Panią dyrektor o przedstawienie sytuacji DPS, ponieważ chcemy poznać to wszystko, 
co według Państwa uznania w DPS jest najważniejsze, co powinniśmy wiedzieć, a czego nie 
wiemy.”  
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Mirosława NOWAK - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, cytuję: „Dom jest dla 
115 przewlekle, somatycznie chorych mieszkańców. Mamy pokoje jednoosobowe, 
dwuosobowe i jeden pokój jest czteroosobowy, gdzie są najcięższe przypadki. Standard jest 
zgodny z wytycznymi Ministerstwa i Wojewody. Można powiedzieć, że teraz, kiedy jest 
zmiana finansowania, kiedy gmina i rodzina dopłaca, mamy stany coraz cięższe, więc się 
w ogóle nie różnimy od zakładów pielęgnacyjnych, a finansowanie jest u nas inne. Problemy 
po zmianie ustawy, gdzie są pielęgniarki, których nie powinniśmy zatrudniać, gdzie jest 
spółka pielęgniarska, lekarz, gdzie mieszkańcy, którzy przychodzą do DPS wybierają sobie 
lekarza, a jak wiemy, żadna przychodnia nie chce nas za bardzo przyjąć, gdyż jest to duża 
ilość osób i natłok pracy. Lekarz z przychodni „Promed” przychodzi raz w tygodniu, 
a sprawniejszych mieszkańców dowozimy do przychodni.  

Wskaźnik zatrudnienia personelu to 0.6, bo to jest zgodne z wytycznymi ustawy 
o pomocy społecznej, gdzie dom dla przewlekle, somatycznie chorych musi mieć wskaźnik 
personelu pielęgnacyjno-opiekuńczego 0.6, dlatego też na ten czas mamy 45 opiekunów plus 
16 osób, które mogą być w roli praktykantów, stażystów. Mamy 22 pracowników, którzy są 
na najniższych wynagrodzeniach krajowych. Teraz od nowego roku trzeba będzie podnieść 
pracownikom pensje do 1.800 zł, a budżet, który mamy na przyszły rok, to wynagrodzenia 
bez podwyżek, na tym samym poziomie, plus dochody mamy tylko podnieść o 2 %. W tym 
roku mieliśmy 1,5 % podwyżki dla pracowników. Koszt utrzymania to 2.950 zł. Przy takim 
wskaźniku pracowników, prawie 70 %, to są koszty utrzymania pracowników.  

Największe problemy mamy z osobami, które przychodzą z noclegowni, ponieważ dla 
nich jest zawsze szybko miejsce. Jest takim samym człowiekiem jak inni, ale są też takie 
zarzuty, kto przyjmuje takie osoby, dlaczego takie osoby przyjmuję, po pewnym czasie są one 
kwitnące na tle ludzi chorych. I największy problem, to problem alkoholu, gdzie rodziny, 
które dopłacają, bo wiemy, że tam, gdzie rodzina dopłaca, to jest roszczeniowa, kontrolująca. 
Kiedyś zanim ktoś został przyjęty do DPS, to najpierw dostawaliśmy wniosek, pracownik 
socjalny jechał do środowiska. Wiedzieliśmy, kogo przyjmujemy, a teraz w zasadzie dopiero 
jak człowiek przychodzi, dopiero widzimy i planujemy. 

Następny problem to remonty, których nie powinniśmy liczyć do kosztów, czy 
inwestycje, windy się psują, wyposażenie kuchni.”  

 
 
Andrzej GŁACZYŃSKI - Główny księgowy, cytuję: „Plan wydatków na 2013 rok 

mieliśmy 5.460.000 zł, w 2014 mieliśmy 5.415.000 zł, a na ten rok mamy 5.357.000 zł, czyli 
ten budżet nam się zmniejsza. U nas ten budżet maleje, w tej chwili walczymy o pieniądze. 
Jest wniosek u skarbnika, który leży i nabiera mocy urzędowej, bo brakuje nam pieniędzy na 
takich paragrafach newralgicznych, bo § 4220 – zakup środków żywności, gdzie średnio 
miesięcznie wydajemy do 38 tys. zł, gdzie mam na paragrafie 32 tys. zł. Zakup energii 
średnio wydajemy około 25 tys. zł miesięcznie, natomiast z energia elektryczna około 35 tys. 
zł, a w tej chwili mam 7.900 zł na paragrafie. Zakup usług pozostałych, gdzie ścieki 
pochłaniają prawie 80 % budżetu, gdzie pozostaje mi 8,5 tys. zł za miesiąc. Po za tym 
chciałem zasygnalizować, jeśli chodzi o koszt utrzymania mieszkańca, bo tutaj nas Pani 
dyrektor A. Kwaśniewska naciska, żeby wprowadzić koszt utrzymania mieszkańca po 
realnych kosztach, jakie my ponosimy, co jest raczej niemożliwością. W tej chwili mamy 
2.950 zł. W projekcie budżetu na 2016 rok jest wzrost dochodów o 2 % i nasza propozycja 
jest taka właśnie, żeby te 2 %, ten koszt utrzymania podnieść, bo skądś te dochody trzeba 
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wypracować, a nie na poziomie realnie poniesionych kosztów. Zresztą ustawa o pomocy 
społecznej w art. 60 mówi, że można zaniżyć koszty utrzymania, o ile będą zachowane 
standardy.” 

 
 
Przewodniczący komisji W. Wanjas, cytuję: „Czyli według Was kwota powinna 

wynosić około 3.010 zł?”               
 

 
A. GŁACZYŃSKI - Główny księgowy, cytuję: „Około 3.050 zł. I taka byłaby nasza 

propozycja i wystąpimy z takim wnioskiem, ale nie wiemy, jak się Pani dyrektor 
Kwaśniewska się do tego ustosunkuje. Najgorsze bolączki to są w wynagrodzeniach. Nikt nie 
bierze pod uwagę, że dodatek stażowy rośnie, że są odprawy, nagrody jubileuszowe. 
W tamtym roku 81 tys. zł z wynagrodzeń musiałem przesunąć na inne paragrafy, żeby 
zabezpieczyć zakup środków żywności, zakup energii. I w tym roku to samo się szykuje, 
bo wystąpiłem o 165 tys. zł, to jest takie minimum, które nam w tej chwili brakuje do tej 
podstawowej działalności domu i wniosek utknął.”  

 
 
M. NOWAK - Dyrektor DPS, cytuję: „Nie zawsze możemy z tych oszczędności, 

z tego chorobowego, bo jeżeli ktoś pracuje dłużej, to musimy zatrudnić, gdyż musimy mieć 
wskaźnik zachowany. Trzeba tak grafik ustawić, żeby na piętrze były chociaż dwie osoby, 
bo jedna osoba absolutnie nie da rady.”     
  
 
 A. GŁACZYŃSKI - Główny księgowy, cytuję: „Tak wychodzi, że miasto i tak 
będzie musiało do nas dopłacać, bo dotacja jest malejąca.”  
 
 
 Przewodniczący komisji W. WANJAS, cytuję: „My dopłacamy co roku, nie wiem, 
czy Pan o tym wie, bo to jest zadanie własne miasta.”  
 

 
 M. NOWAK - Dyrektor DPS, cytuję: „Mamy teraz 30 osób na starych zasadach. 
Wojewoda za każdą osobę, która nam umiera pieniądze nam koryguje.” 
 
  
 A. GŁACZYŃSKI – Główny księgowy, cytuję: „Należy powiedzieć, że wojewoda 
dopłaca nam nie do naszej puli, tylko do kosztu wojewódzkiego, a to jest 2.700 zł. Koszt 
utrzymania jest 2.950 zł, a my otrzymujemy na starych zasadach 2.700 zł. Dwie prędkości 
tutaj są.”  
 
 
 Przewodniczący komisji W. WANJAS, cytuję: „To dlaczego nie piszecie do 
Wojewody?” 
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 M. NOWAK - Dyrektor DPS, cytuję: „Piszemy i tyle jest spotkań, bo to jest 
bolączka wszystkich domów np. domy dla upośledzonych, które mają małą umieralność, czy 
dla chorych psychicznie średnią wojewódzką liczą od wysokości dochodów, a średnia 
wojewódzka nie wszędzie jest jednakowa.”  
 
 
 Przewodniczący komisji W. Wanjas, cytuję: „Mam prośbę, kto jest w posiadaniu 
tego pisma?”  
 
 

A. GŁACZYŃSKI - Główny księgowy, cytuję: „Ja mam u siebie. Chciałem dodać, 
że budżet, który ja przedstawiłem, to dotyczy trzech jednostek Dziennego Domu Alzhaimera, 
Dziennego Domu dla Seniorów i Dziennego Domu Pomocy Społecznej.”  
 
 

Przewodniczący komisji W. WANJAS, cytuję: „To bardzo bym prosił o to pismo.”  
 
 

Radosław KARCZEWSKI - Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej, cytuję: 
„Dzienny Dom dla Seniorów przeznaczony jest dla 30 mieszkańców Konina. Dzienne domy 
działają na zasadzie zadań własnych gminy. Kieruje tu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
i może kierować tylko mieszkańców gminy Konin. Nasz dom utrzymuje starsze osoby 
w środowisku zamieszkania. Gdzieś ustawodawca pomyślał o tym, żeby te osoby nie 
generowały większych kosztów w DPS, bo utrzymanie seniora w Dziennym Domu to jest 
około 600 zł, a nie 2.900 zł. W tej chwili jesteśmy jedną z dwóch filii, bo druga filia zajmuje 
się bardziej specjalistyczną chorobą, chorobą Alzhaimera, która wymaga nieco innej opieki 
i nieco innej terapii. Tutaj przychodzą osoby starsze z całym spectrum schorzeń wieku 
podeszłego. Są to osoby niewidome, niedowidzące, osoby poruszające się z pomocami 
ortopedycznymi, osobami poruszającymi się na wózkach. Funkcjonujemy od poniedziałku do 
piątku od godziny 7.00-15.00. W ciągu tygodnia organizowane są zajęcia terapeutyczne 
łącznie z rehabilitacją. Zgłosić się może każda osoba powyżej 67 roku życia. Kryterium nie 
jest dochód ani sytuacja rodzinna. Mamy trudne przypadki, nawet z takich rodzin 
z problemami społecznymi, gdzie nie tylko zajmujemy się opieką, ale także współpracujemy 
z pracownikami socjalnymi w środowisku i angażujemy się, np. w pozyskiwaniu jakiś 
funduszy, zapomóg, reprezentowanie w sądach. Prowadzimy zajęcia kulinarne, organizacja 
czasu wolnego, zabawy taneczne, gimnastyka, zajęcia biblioteczne. Zatrudnione są trzy osoby 
łącznie ze mną i w związku z tym, że jest nas 3 na 30 podopiecznych, to wszyscy jesteśmy 
zaangażowani w równej mierze w działania wokół seniorów. I może problemy finansowe 
u nas nie tyle polegają na płacach, ale na amortyzacji rzeczy, które się starzeją. Co jakiś czas 
musimy zrobić inwestycję np., wymienić fotele, a to już jest wymiana kompleksowa. Ogólnie 
większa część seniorów wydaje się zadowolona. Działamy bardzo długo, bo działamy prawie 
20 lat i to jest obecnie trzecia siedziba tego domu i przenosimy się do coraz większej siedziby 
i coraz lepiej przystosowanej. Niestety wraz z wiekiem pojawia się niepełnosprawność i te 
warunki funkcjonowania muszą być w równym stopniu, co ludzie młodzi poruszający się na 
wózkach, czy o kulach, czy o balkonikach. Pracownicy to dwie Panie z wykształceniem 
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wyższym po pracy socjalnej z przygotowaniem terapeutycznym. Ja jestem terapeutą 
z wykształcenia.”  
 

 
M. NOWAK - Dyrektor DPS, cytuję: „Dzienny Dom korzysta z całej infrastruktury 

DPS, czyli ze stołówki, z obiadów. Mamy spotkania integracyjne i organizowane są wspólne 
wycieczki.”  
 
 

Maria ANDRZEJCZYK – kierownik działu medyczno-opiekuńczego, cytuję: „Dom 
o profilu dla przewlekle, somatycznie chorych, opieka medyczno - pielęgnacyjna musi być też 
zapewniona przez całą dobę. Mamy zatrudnione cztery pielęgniarki przez DPS, a sześć 
pielęgniarek przez spółkę pielęgniarską, które są finansowane przez NFZ, także ta opieka jest 
równomiernie rozplanowana na wszystkich mieszkańców i wszyscy mieszkańcy są objęci 
opieką pielęgniarską. Opiekę lekarską sprawuje lekarz z przychodni. Poza tym mieszkańcy 
korzystają z poradni specjalistycznych. Są dwa samochody, gdzie zawsze są dowożeni do 
poradni, chyba że wymagają transportu w pozycji leżącej, to wtedy Pani doktor wypisuje 
skierowanie. Z mieszkańcem zawsze do poradni jedzie opiekun. Ta opieka przez opiekunów 
też jest rozłożona. Z działem opiekuńczym współpracujemy i niestety ta opieka pielęgniarska 
jest tu bardzo potrzebna dlatego, że mamy różne schorzenia i dużo ciężkich stanów. Ostatnio 
mieliśmy przyjęcie pacjenta w stanie wegetatywnym, więc wymaga całodobowej opieki 
pielęgniarskiej.”  
 
 

M. NOWAK – Dyrektor DPS, cytuję: „Chciałam dopowiedzieć, dlaczego te 
pielęgniarki mamy zatrudnione, ponieważ spółka nie obejmuje wszystkich mieszkańców, 
gdyż 72 mieszkańców podlega opiece długoterminowej, a dla reszty mieszkańców DPS 
zatrudnił dodatkowo pielęgniarki.”  
 
 

Anna KUCZYŃSKA – kierownik działu pielęgnacyjnego, cytuję: „Dom Pomocy 
Społecznej nie jest instytucją dochodową. Opieka nad osobami starszymi i chorymi jest 
wszechstronna, wielopłaszczyznowa i kosztowna. Mamy tu osoby w stanach wegetatywnych, 
apalicznych, gdzie całość opieki i jakość życia tych ludzi zależy tylko i wyłącznie od osób 
tutaj opiekujących się, przez osoby z różnymi stanami chorobowymi, gdzie w wieku starszym 
idą te choroby w jednym kierunku, czyli ten stan zdrowia się pogarsza aż po osoby 
praktycznie sprawne fizycznie, ale z innymi problemami, jak problem alkoholowy. 
Wielopłaszczyznowość i wielorakość tej opieki jest równa do pogodzenia, bo tak jak już 
wspominaliśmy opieka nad osobą starszą umierającą w takim stanie wegetatywnym czy 
apalicznym, a połączyć to z opieką nad osobą awanturującą się, gdzie robi bałagan i trzeba 
wszystko wysprzątać. Nie ma możliwości rozgraniczenia osób pijących od osób 
wymagających zupełnie innej opieki. Koszty prania, koszty sprzątania, koszty wymiany 
bielizny pościelowej, materacy, walka z zapachami przy tak dużej ilości osób 
niepełnosprawnych, gdzie osób leżących mamy około 50, dużo osób pampersowanych. 
Koszty utrzymania, opieki, pielęgnacji, zapewnienia bezpieczeństwa i pilnowania tych osób 
całe 24 godziny na dobę nie jest ani łatwe i jest na pewno kosztowne i wymaga ciągłych 



6 

 

nakładów na utrzymanie obiektów i czystości. Jest dużo osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich.”  
 
 

Radna A. KURZAWA, cytuję: „Koszt utrzymania 2.950 zł na jednego podopiecznego. 
Czy w tej kwocie są leki?”  
 
 

M. ANDRZEJCZYK, cytuję: „Pieluchomajtki są na wniosek, część jest refundowana. 
60 szt. pampersów należy się osobie z problemem nietrzymania moczu. Zlecenie wypisuje 
Pani doktor i za to zlecenie my płacimy jako DPS. To jest odpłatność 27 zł do wysokości 
limitu, a powyżej limitu refundacja z NFZ 63 zł, ale wiadomo, że jest to ilość 
niewystarczająca, gdyż dwa pampersy dziennie. Niestety mieszkańcy ponoszą dodatkowe 
koszty ze swojego kieszonkowego i muszą następną ilość po wykorzystaniu tych 60 szt. 
pampersów dokupić. Jeżeli chodzi o leki, to wszystkie na 30 %, 50 % i leki na ryczałt 
pokrywa DPS i do wysokości limitu. Ale leki płatne 100 % pokrywa mieszkaniec i to też jest 
z tego kieszonkowego z 30 %, bo za pobyt DPS płaci 70 % i 30 % mieszkaniec otrzymuje, 
jako kieszonkowe.”  
 
 

Radny K. SKOCZYLAS, cytuję: „Na 160 mieszkańców DPSu jest 80 pracowników?.” 
 

 
M. NOWAK - Dyrektor DPS, cytuję: „W dziennym domu są trzy osoby, w drugim są 

też trzy osoby i reszta w DPS tzn. kadra pielęgnacyjna, pralnia, kuchnia i administracja.”         
 
 

Radny K. SKOCZYLAS, cytuję: „Czy na chwilę obecną to wystarcza, czy brakuje 
osób? Jeśli brakuje, to kogo?”  
 

 
M. NOWAK - Dyrektor DPS, cytuję: „Wystarczy, ponieważ my musimy się trzymać 

wskaźnika 0.6, ale przy tych ciężki stanach, które mamy, to czasami jest mało pracowników, 
dlatego posiłkujemy się stażystami, których otrzymujemy z Urzędu Pracy, praktykantami, 
opiekunowie środowiskowi, studenci, pracownicy socjalni. Ponieważ w skład wchodzą 
opiekunowie, pokojowi, administracja, rehabilitacja, praczki, kucharki, terapeutki 
i pracownicy socjalni.”                         
 
 

Radny K. SKOCZYLAS, cytuję: „Chodzi mi teraz o rodziny, które pomagają swoim 
bliskim, którzy przebywają w DPSie.” 
 
 

 
M. NOWAK - Dyrektor DPS, cytuję: „Ustawa o pomocy społecznej mówi, że wywiad 

jest przeprowadzony w środowisku i jest skierowany do DPSu. 70 % swojego dochodu 
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dopłaca do kosztów utrzymania 2.950 zł.  70 % z dochodu jest przeznaczane dla DPSu, resztę 
dopłaca gmina do tych kosztów 2.950 zł lub rodzina, która podpisuje umowę z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Księgowy wystawia rachunek, obciąża MOPR, gminę. 
MOPR jest organem kierującym. Nam rodziny nie wpłacają żadnych pieniędzy.” 
 
 

Radna E. STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Po pierwsze Panie przewodniczący 
chciałabym, żebyśmy tę informację, taką tu uzyskaną uzupełnili o dane z MOPRu, jak 
wygląda ściągalność wpłaty rodziny. Podpisanie umowy to jest jedna rzecz, a ściągalność to 
jest druga rzecz. Jakie środki, bo gdy nie da się od rodziny mieszkańca, to przenosi się to 
wszystko na gminy. Ile pieniędzy gmina dopłaca? Można powiedzieć, że w ilości osób, które 
z mocy ustawy tutaj mają pracować, to jest dość duże obłożenie, czyli z jednej strony 
ustawodawca narzucił standardy i dobrze, bo tymi chorymi powinno się jak najwięcej osób 
opiekować, ale z drugiej strony finansowanie pozostawił niejako rodzinie i gminie, czyli jest 
ogromna niekonsekwencja, jeśli chodzi o politykę społeczną. Państwo na razie mówicie, 
że macie pełne obłożenie, oczywiście trafiają tu osoby z poważnymi schorzeniami 
z długotrwającymi chorobami. W większości powinny trafić do ośrodków paliatywnych bądź 
ośrodków pielęgnacyjnych. W ośrodkach pielęgnacyjnych jest jeszcze gorzej, bo te ośrodki 
finansuje NFZ, w związku z tym, tam w ogóle jest tragedia. Na razie nie macie problemu, bo 
gmina wam płaci, MOPR wam płaci i jest w porządki. Czy odczuwacie już sytuację, jaka jest 
w innych domach pomocy społecznej, że pacjentów, czyli podopiecznych zaczyna ubywać, 
a nie przebywać? Ludzi starszych, schorowanych jest coraz więcej, ale domy pomocy 
społecznej zaczynają mieć problemy z naborem pacjentów. Z czego to wynika? Z ustawy? 
Ze standardów przeszacowania kosztów? Weźmy pod uwagę, że gdyby inaczej podejść do 
tego typu opieki, to można by powiedzieć, że gminie bardziej się opłaca zatrudnić dwie, trzy 
pielęgniarki na etacie, czy opiekunki i wyznaczyć obszar opieki dobowej, czy bezpośrednio 
opieki na miejscu i tak robią gminy. Gmina zatrudnia sobie opiekuna i zamiast kierować 
osoby do Domu Opieki Społecznej…” 
 

 
M. NOWAK - Dyrektor DPS, cytuję: „Ale my przyjmujemy tą osobę, ponieważ my 

wiele razy liczyliśmy koszty opieki całodobowej, koszt siostry PCK, gdzie całą dobę trzeba 
się opiekować. Jestem przerażona, że przyjdzie opiekunka na kilka godzin do osoby starszej 
i jaka to jest opieka?”  
 
 

Radna E. STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Ja nie mówię, czego człowiek 
potrzebuje, ja dzisiaj wiem o tym, że moja starsza mama schorowana potrzebuje opieki 
dwóch córek przez 24 godziny na dobę. W związku z tym dla mnie ilość opiekunów jest 
oczywista, bo osoba schorowana potrzebuje tych opiekunów bez przerwy, ale do czego 
zmierzam. Ja pokazuję, jakie wypaczenie wystąpi za chwilę, jeśli chodzi o tę pomoc, bo domy 
pomocy społecznej były czymś bardzo dobrym do pewnego momentu, kiedy właśnie były 
pieniądze, które szły na podopiecznego, czyli były to pieniądze znaczone, koszty policzone. 
Zmiana tego finansowania, przerzucenie na gminy za chwilę spowoduje taką wypaczoną 
sytuację, że gminy nie będzie stać, żeby swoich podopiecznych, swoich mieszkańców wysłać 
do DPSu i płacić za nich 3 tys. zł miesięcznie. Wezmą pielęgniarkę, której dadzą 3 tys. zł, 
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wezmą drugą, której dadzą 3 tys. zł i wskażą 10 podopiecznych, którymi te pielęgniarki 
24 godziny na dobę się nie opiekują, tylko odwiedzają na chwilę. Gmina ma temat 
załatwiony, pacjent i tak na końcu umiera. Domy pomocy społecznej z wysokimi standardami 
za chwilę staną się niepotrzebne, czyli pójście w tym kierunku, że gmina odpowiada za 
swojego mieszkańca i ponosi za niego koszty jest bardzo, bardzo niebezpieczna i ryzykowna. 
I to trzeba rozpatrywać właśnie w takim kontekście, czy mamy na uwadze człowieka z jego 
potrzebami i z jego godnym odchodzeniem z tego świata, czy mamy do czynienia z systemem 
samorządowym, który jest świetny, ale nie do końca musi zastępować rodzinę, administrację 
i instytucję.”            

 
 
M. NOWAK - Dyrektor DPS, cytuję: „Kiedy tworzono, to my pisaliśmy petycję, 

wszyscy dyrektorzy, bo są domy o bardzo wysokim standardzie i są puste. U nas jest może 
mało domów.”  

 
 
Radna E. STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Ja pokazałam w tej chwili, w jaki 

sposób, jak system zostaje wypaczony. I w tym miejscu powstają, nie wiem czy Państwo 
wiecie, ale na pewno wiecie, działalności gospodarcze. Jedna osoba, która kasuje od rodziny 
2,5 – 3 tys. zł, przyjmuje ciężkie przypadki i nie robi absolutnie nic, bo nie mają żadnego 
wskaźnika 0.6. Nikt nie sprawuje nad nimi kontroli merytorycznej, nikt nie sprawuje kontroli 
lekarskiej, nikt nie kontroluje, bo to jest tylko działalność gospodarcza i do takich biznesów 
są straszliwe kolejki, bo tych osób chorych i starych, którymi powinno się godnie 
zaopiekować jest bardzo dużo. Jeżeli rodzina chce pracować, to musi gdzieś tego człowieka 
umieścić i zawozi go do takiej działalności gospodarczej i na oczach tej rodziny traktuje się 
tego człowieka jak szmatę, kasuje się 2,5 tys. zł i tam nikt nie mówi, że brakuje pieniędzy.” 
 
 

M. NOWAK - Dyrektor DPS, cytuję: „Jeżeli rodzina ma płacić i ma się tłumaczyć ze 
swoich zarobków, bo jest sporządzany wywiad środowiskowy, to on woli iść do prywatnego, 
gdzie podpisuje umowę.”  

 
 
Radny K. SKOCZYLAS, cytuję: „O jakie wywiady chodzi?”  

 
 

R. KARCZEWSKI - Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej, cytuję: 
„Przyjęcie do domu pomocy społecznej wiąże się z wywiadami środowiskowymi samego 
seniora jak i jego rodziny, gdzie podajemy własne dochody, stan mieszkań, wchodzi nam ktoś 
obcy do domu, a my chcemy zapewnić tylko naszej mamie i tacie godziwą opiekę, a traktuje 
się nas, jakbyśmy chcieli wyłudzić jakieś świadczenie. Jeżeli ludzie mają świadomość, że 
tutaj jest 2.900 zł a np. 10 km dalej jest 1.500 zł lub 2.000 zł, to po co mi to wszystko, po co 
obcy ludzie mają chodzić po domu.”   
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M. NOWAK - Dyrektor DPS, cytuję: „My przez pewien okres, bo mieliśmy zgodę od 
prezydenta Pałasza, bo był okres, że mieliśmy puste miejsca. My mamy cały czas 
konkurencję, gdyż tam płacą mniej.” 
 
 

Radna E. STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Ale tu ktoś kontroluje, ktoś sprawuje 
nadzór, natomiast to, co się dzieje w tej chwili, w tej działalności gospodarczej, ja mam 
sygnały, że chorzy są w złym stanie, źle się nimi opiekują i to jeszcze z pogardą, 
z odniesieniem się do rodziny w sposób uwłaczający ludzkiej godności. I pytanie, czy jest 
możliwość, czy jest metoda na to, żeby ktoś to w końcu kontrolował. Niby wydawałoby się 
rodzina, płaci i wymaga, ale rodzina pracuje, rodzina przyjeżdża raz w tygodniu. My się tutaj 
martwimy, bo tu nie ma pieniędzy, bo 2.950 zł, to wcale nie jest mało.”      
 

 
M. NOWAK - Dyrektor DPS, cytuję: „Bardzo ważną rzeczą, gdzie wszyscy 

dyrektorzy domów bez przerwy prosimy, że jeżeli są wolne miejsca, żebyśmy tak jak domy 
prywatne przyjmowali na podstawie umowy, ale ministerstwo nie wyraża zgody. Wiele pism 
piszemy, bo jeżeli mamy wolne miejsce, to nie wolno nam przyjąć, bo miejsce ma czekać.”  
 
 

Radny M. BARTKOWIAK, cytuję: „Siostra moja kiedyś tu pracowała, a teraz miała 
wylew. Leży w ośrodku w Łodzi. Różnica tu opieki i budynków, jakie są, a tam, gdzie siostra 
teraz jest, to jest duża różnica. Tu jest nowe wszystko pięknie urządzone.”  
 
 

Radny K. SKOCZYLAS cytuję: „Mam pytanie do Pana kierownika, bo Pan 
wspominał, że jest jakaś kolejka chętnych, żeby tutaj przyjść? Czy to jest na zapisy? I jakie 
długie są te kolejki?” 

 
  
R. KARCZEWSKI - Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej, cytuję: 

„Do Pani dyrektor jest kolejka, jeżeli chodzi o Dom Pomocy Społecznej. W Dziennym Domu 
jest tak, że raz mamy komplet, albo trafiają listy do Pani dyrektor, gdyż stan zdrowia jest już 
taki zły, że ludzie już nie mogą sami funkcjonować i wtedy trafiają już do Pani dyrektor. 
Każde świadczenie z pomocy społecznej musi opierać się na wywiadzie środowiskowym, 
wywiadzie rodzinnym. Zanim dana rodzina wszystko przyniesie, złoży dokumenty to trwa. 
Dużo osób rezygnuje, gdyż jak usłyszy o wywiadach itd., to nie każdy chce, żeby obcy ludzie 
wchodzili do domu, tym bardziej, że domy naszych podopiecznych są niekoniecznie domami 
zadbanymi i uporządkowanym. I jak oni korzystali z naszych usług, to był jedyny sposób, 
żeby wyjść do ludzi, pofunkcjonować wśród tych ludzi.”  
 
 

Przewodniczący komisji W. WANJAS, cytuję: „Chcę powiedzieć, że jesteście 
w wielkim dylemacie Państwo, dlatego, że słuchając tego wszystkiego, co mówiliście, z 
jednej strony boicie się ciężkich przypadków, ale jeszcze bardziej od ciężkich przypadków, 
które przyjmujecie z otwartymi rękoma, gdy macie wakaty boicie się wakatów. I w tej chwili 
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nie wiadomo, co jest gorsze. Wyciągnąłem z kontekstu, jak Pani dyrektor mówiła, że już 
jesteście oburzeni, że są wakaty, a nie pozwalają wam przyjąć, dlatego koszty stałe i czy jest 
mieszkańców 105 czy 110 są stałe. Tak jak i w innych przypadkach jest walka o mieszkańca, 
podopiecznego, natomiast nie wiem skąd mi się to wzięło kwota powyżej 3 tys. zł. Nie wiem, 
czy nie w MOPR usłyszałem, że tyle wynosi utrzymanie mieszkańca w DPSie, ale 
przyjmujemy, że jest 2.950 zł.”  
 
 

Radna E. STREKER - DEMBIŃSKA, cytuję: „Ale to jest kwota, którą ustala 
i zatwierdza rada, tak?” 
 
 

A. GŁACZYŃSKI - Główny księgowy, cytuję: „ To znaczy ustawa mówi, że powinno 
być to obliczone po kosztach poniesionych z poprzedniego roku dzielone przez ilość 
mieszkańców przebywających w tym roku i taki wychodzi koszt utrzymania, ale to nie jest 
rzeczywistość. Ustawa mówi też, że my możemy zaniżyć koszty utrzymania. Jeżeli 
utrzymujemy standardy, możemy zaniżyć te koszty.” 

 
 

Przewodniczący komisji W. WANJAS, cytuję: „Dla mnie zastanawiające jest jedno 
Pani dyrektor, dlaczego macie problemy z lekarzem rodzinnym?”  
 

 
M. NOWAK - Dyrektor DPS, cytuję: „Ponieważ zgodnie z ustawą, mieszkaniec może 

wybierać sobie lekarza sam.” 
 
 

Przewodniczący komisji W. WANJAS, cytuję: „Powiedziała Pani, że największe 
problemy są z ludźmi, którzy przychodzą z noclegowni, jeżeli podniesienie teraz, a wiemy, 
że będzie od 1 stycznia podniesiony standard noclegowni, bo będzie w dawnej wytrzeźwiałce 
mówiąc kolokwialnie, to wtedy może ta liczba tych osób będzie mniejsza, bo one pewnie 
same nie będą chciały przyjść, bo tam mają prawie za darmo i będą mieli warunki naprawdę 
super i może wtedy się te problemy skończą, ale dziwne, że w tej noclegowni sobie jakoś 
z tym problemem radzą.”  
      

  
M. NOWAK - Dyrektor DPS, cytuję: „W noclegowni, jeżeli są napici, to oni ich nie 

wpuszczą, a ja nie mogę nie wpuścić. On jest tu zameldowany na stałe, to jest jego dom.”  
 
 

Przewodniczący komisji W. WANJAS, cytuję: „Niech Pani mi wytłumaczy, jak to się 
odbywa. Człowiek wychodzi z noclegowni i przychodzi do DPSu, na jakiej podstawie?” 
  

 
M. NOWAK - Dyrektor DPS, cytuję: „On jest skierowany na podstawie decyzji 

o umieszczeniu przez MOPR. On jest chory, trafia do szpitala, coś mu się dzieje, nie może 
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trafić do noclegowni, bo mu trzeba podawać leki, bo ma insulinę. Przychodzi do Domu 
Pomocy Społecznej i za niego płaci miasto, gdyż on nigdzie nie pracował, nie ma żadnych 
świadczeń.”  
 
 

Radna E. STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Ale to są wszystko ludzie. Chociaż 
rozumiem te rodziny, które mają w DPSie swoich członków rodziny, że są roszczeniowe.” 
 
 

Przewodniczący komisji W. WANJAS, cytuję: „Te rodziny mają słuszną rację, że ktoś 
płaci normalne pieniądze, dopłaca do emerytury, czy zasiłku ojca, i później ma pretensje o to, 
że przychodzi ktoś i mu zieje alkoholem i do tego jeszcze nie płaci, a miasto płaci za niego 
2.950 zł. Ja liczę na to, że jak będzie nowa noclegownia, która będzie w lepszym standardzie, 
bo w murowanym budynku i przynajmniej te trudne przypadki teraz Państwu odejdą.”  
 
 

Radna E. STREKER-DEMBIŃSKA, cytuję: „Mówi ą, że domy pomocy społecznej 
i domy starców to jest zemsta za żłobki i przedszkola.”  
 

 
M. NOWAK - Dyrektor DPS, cytuję: „Ja myślę, że rodzina i ja tak by nie powiedziała. 

Uważam, że rodzina nie jest w stanie się zaopiekować 24 godziny na dobę i dać taką pełną 
profesjonalną opiekę.”  
 
 

Przewodniczący komisji W. WANJAS, cytuję: „Jest Pani w błędzie największym 
i niech Pani takich słów nie mówi. Dam Pani przykład. Moja mama jest już bardzo długo 
chora na Alzhaimera, pojechałem do domu, rozmawiam z rodzicami, mama już mało co 
kontaktowała. Jak tata usłyszał o takim rozwiązaniu to powiedział: synek, czy ty chcesz, 
żebym cie traktował jak syna i czy jak osobę obcą? Wychowanie w rodzinie jest 
najważniejsze, ale jeżeli my uczymy dzieci, że wszystko zawiniło, a my nie, bo my dziecku 
kupiliśmy ubranie, buciki i teczkę do szkoły.” 

 
 
M. NOWAK - Dyrektor DPS, cytuję: „Ja myślę, że nigdy się nie mówi nigdy. Osoby 

z różnymi stanowiskami, z różnym wykształceniem przebywały w DPSie.”  
 
 

A. KUCZYŃSKA - Kierownik działu pielęgnacyjnego, cytuję: „Ja dokończę myśl 
Pani dyrektor, gdyż mamy do czynienia z rodzinami, które próbowały zapewnić w tym 
środowisku opiekę, ale przychodzą do nas ludzie tak zmęczeni opieką, tak wykończeni 
sytuacjami domowymi, gdzie np. całą dobę nie śpią. Pewnie, że mamy rodziny roszczeniowe, 
które nam zarzucają jakieś niedociągnięcia, ale są rodziny, które wspaniale z nami 
współpracują i rodziny, które w środowisku do jakiegoś okresu starały się zapewnić opiekę 
domową, ale naprawdę nie były tego w stanie zrobić dłużej.”      
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 Przewodniczący komisji W. WANJAS, cytuję: „Ale ja tego nie kwestionuję. 
Opieka społeczna, pomoc społeczna dla mieszkańców naszego miasta jest drugą pod 
względem wielkości pozycją w budżecie. My na opiekę społeczną wydajemy około 50 mln zł 
rocznie. Gdyby nie było potrzeby wydawania tych pieniędzy na pomoc społeczną, to można 
by było racjonalnie zrobić dróg więcej.”  

 
 

 Radna A. KURZAWA cytuję: „Nie zgadzam się, inwestycja w każdego człowieka, 
każdy grosz w młodego, starszego. Ja wolę, żeby pieniądze dali na dzieci, czy na seniorów, 
niż wybudowali metr czy kilometr drogi. To jest moje osobiste zdanie.”  

 
 

 Przewodniczący komisji W. WANJAS, cytuję: „Ale nie zrozumiałaś kontekstu 
wypowiedzi. Ja mówię, że na racjonalną i tą, co trzeba pomóc dajemy i będziemy dawać, ale 
chodzi mi o naciągaczy, o to mi chodzi.”       
 

 

R. KARCZEWSKI - Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej, cytuję: 
„Wi ększość z tego budżetu, to są świadczenia?” 
 
 

Przewodniczący komisji W. WANJAS, cytuję: „Tak.”  
 
 
 

 
Na tym posiedzenie komisji zakończono. 
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