
,
r

Uchwala Nr IV/19/2018

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 27 grudnia 2018r.

w sprawie skargi złożonej na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kole.

Na podstawie art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) oraz § 68 ust. 1 Statutu Powiatu Kolskiego będącego

załącznikiem do Uchwały Nr LIII/345/20 18 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września

2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kolskiego, Rada Powiatu Kolskiego uchwala,

co następuje:

§ 1

1. Skargę Pana 1.O. z dnia 21 listopada 2018r. na działalność dyrektora i kierownika

Domu Pomocy Społecznej w Kole, Rada Powiatu Kolskiego uznaje za bezzasadną.

2. Skarga, o której mowa w ust. 1 uznana została za bezzasadną z przyczyn wskazanych

w uzasadnieniu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kole.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄ.CY
Rady Powiatu I<lolskiego
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IV/19/2018

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 27 grudnia 2018r.

Pan J.O. pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej w Kole w dniu 21 listopada 2018r.

złożył skargę na działalność dyrektora i kierownika Domu Pomocy Społecznej w Kole.

Skarga została przekazana przez przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego do Komisji

skarg, wniosków i petycji, która na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2018r. dokonała jej

rozpatrzenia.

Komisja skarg, wniosków i petycji wysłuchała Pana J.O. w zakresie stawianych

zarzutów. Skarżący zarzuca, że w Domu Pomocy Społecznej zostały skradzione mu pieniądze

w kwocie 870 zł. Zgłosił tę sprawę Pani kierownik, jednak nie została wezwana policja. Poza

ty, po przyjeździe do DPS w 2015r. pomimo jego początkowego sprzeciwu, zabrane zostały

jego rzeczy osobiste przez personel Domu. Do dnia rozpatrzenia skargi nie odzyskał swoich

ubrań. Zdaniem skarżącego na teren DPS wchodzą osoby trzecie, których nie zna.

Dodatkowo nie spożywa posiłków w DPS. Był u lekarza dietetyka, który rozpisał mu dietę,

przekazał te zalecenia do kuchni, jednak pracownicy kuchni nie respektują tych zaleceń.

Wszystkie uwagi i spostrzeżenia zgłosił dyrektor Marioli Frankowskiej- Rabsztyn i otrzymał

od niej obietnicę wyjaśnienia sprawy, jednak w tym temacie zdaniem Skarżącego nic nie

zostało zrobione.

Stosowne wyjaśnienia w sprawie na prośbę Komisji skarg, wniosków i petycji złożyła

Kierownik działu terapeutyczno- opiekuńczego w DPS w Kole oraz w zastępstwie Pani

dyrektor Marioli Frankowskiej - Rabsztyn Główny Księgowy.

Komisja skarg wniosków i petycji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i

wysłuchaniu Stron, ustaliła co następuje:

- posiłki w Domu Pomocy Społecznej są przygotowywane w kuchni, Skarżący spożywa te

posiłki, ale one mu nie smakują. Pensjonariusze mają zapewnioną odpowiednią opiekę

medyczną w kwestii żywienia. Pan 1.0. otrzymał zalecenia spożywania diety lekkostrawnej,

jednak sam podjął decyzję, że nie będzie stosował się do zaleceń (oświadczenie

pensjonariusza znajduje się w jego aktach osobowych);

- Skarżący uważa, że ktoś ukradł mu pieniądze z pokoju, jednak nie jest w stanie wskazać

sprawcy, gdyż nie widział nikogo w swoim pokoju. Na prośbę Skarżącego w drzwiach do
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pokoju zamontowano 3 zamki. Poza tym każdy mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej jest

informowany, że za wszelkie wartościowe rzeczy trzymane w pokoju kierownictwo nie

odpowiada i są one przechowywane w pokoju na własną odpowiedzialność. Jeżeli

mieszkaniec sobie żyCzy, to może oddać wartościowe rzeczy do depozytu. W 2015 r.

Skarżący lO. podpisał klauzule, że nie odda żadnych rzeczy wartościowych do depozytu (w

aktach osobowych mieszkańca jest stosowna klauzula w tym temacie);

- ubrania skarżącego zostały zutylizowane ze względu na ich stan, pracownicy DPS

sporządzili stosowny protokół z dokonanych czynności;

- na terenie obiektu mogą poruszać się osoby trzecie, regulamin tego nie zabrania, obecnie są

to robotnicy, którzy przeprowadzają remonty.

Reasumując zarzuty zawarte w piśmie Pana lO. skierowanym do Rady Powiatu Kolskiego

nie potwierdzają się. Wobec powyższego uznaje się skargę za bezzasadną,

PRZEWODNICZĄ.CY
Rady Powiatu Kolskiego
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