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PREZYDENT
MIASTA KALISZA

WKW.1711.2.2015

Kalisz, dnia :lO kwietnia 2015 r.

Wystapienie pokontrolne

Pani

Renata Kobierska

Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej

w Kaliszu

Dzialajac na podstawie § 25 ust. 1 pkt 4 Regulaminu kontroli instytucjonalnej Urzedu

Miejskiego w Kaliszu wprowadzonego Zarzadzeniem Nr 474/2006 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia

27.10.2006 r. z póznozm. informuje, ze przeprowadzona przez Wydzial Kontroli Wewnetrznej Urzedu

Miejskiego w Kaliszu kontrola dorazna, w zakresie sprawdzenia zasadnosci zarzutów skierowanych

do Prezydenta Miasta Kalisza w pismach z dnia 17.02.2015 r., 04.03.2015 r., 09.03.2015 r. oraz

przekazanych na spotkaniach z Prezydentem Miasta Kalisza i Wiceprezydentem Miasta Kalisza,

stwierdzila, ze na 33 zarzuty 6 zarzutów sie potwierdzilo, 2 zarzuty potwierdzily sie w czesci, 8

zarzutów nie mozna jednoznacznie potwierdzic lub wyeliminowac, 17 zarzutów sie nie potwierdzilo.

Kontrola wykazala w badanej próbie dokumentów oraz po dokonaniu ogledzin i wizji w

kontrolowanym zakresie uchybienia i nieprawidlowosci, które sa wynikiem nieprzestrzegania

przepisów:

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póznozm.),

- Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci ( Dz. U. z 2013 r. poz. 330 j.t. z póznozm.),

- Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202j.t.),

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz:,U. z 2015 r. poz. 163j.t. z póz.zm.)

- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502j.t.),



- Statutu Domu Pomocy Spolecznej w Kaliszu - zalacznik do Uchwaly Nr XLVIII/712/2006 Rady

Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 roku,

- Zarzadzenia Nr 5/2011 Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej w Kaliszu z dnia 14.02.2011 r. w

sprawie wprowadzenia w Domu Pomocy Spolecznej w Kaliszu uaktualnionej "Procedury ewidencji

obecnosci pracowników DPS w Kaliszu",

- Zarzadzenia Nr 3/2004 Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej w Kaliszu z dnia 12.02.2004 r. w

sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Domu Pomocy Spolecznej w Kaliszu z póznozm.,

- Zarzadzenia Nr 9/2009 z dnia 15.06.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania

pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Spolecznej w Kaliszu z póznozm.,

- Zarzadzenia Nr 8/2010 Dyrektora Domu Pomocy Spolecznej w Kaliszu z dnia 11.05.2010 r. w

sprawie wprowadzenia "Kodeksu Etyki pracowników samorzadowych zatrudnionych w Domu

Pomocy Spolecznej w Kaliszu".

W wyniku kontroli stwierdzono nastepujace nieprawidlowosci:

1. Przypadki zlego traktowania mieszkanców przez personel bezposrednio sprawujacy nad nimi

opieke, co narusza §3 usl.1,2, §4 ust. 1 i 2 pkt 1 Statutu DPS w Kaliszu, art 55 ust. 1 i 2 ustawy o

pomocy spolecznej, art. 68 ust 1, 2pkt 1, 2, 3 i art. 69 ust.1pkt 3 ustawy ofinansach publicznych, §
2 ust. 1, §5 ust. 2 rozporzadzenia MPiPS w sprawie domów pomocy spolecznej oraz §11 ust. 1

kodeksu etyki pracowników Domu Pomocy Spolecznej w Kaliszu.

(strony 5-6 sprawozdania z kontroli)

2. Brak dokonywania przez pracowników DPS w Kaliszu adnotacji w "Ewidencji wyjsc w godzinach

sluzbowych" o wyjsciu poza DPS w Kaliszu, co narusza art. 100 §2 pkt 1i 2 Kodeksu pracy, art. 68

ust. 1 i 2 pkt 1,4, 5, art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy ofinansach publicznych, §19 usl. 2 Regulaminu

pracy Domu Pomocy Spolecznej i § 15 ust. 1procedury ewidencji obecnosci pracowników Domu

Pomocy Spolecznej w Kaliszu.

(strony 13-14 sprawozdania z kontroli)

3. Zaangazowanie przez Dyrektora, pracowników do prac zwiazanych z dzialalnoscia Fundacji

Badzmy Razem, w godzinach ich pracy w DPS w Kaliszu, co narusza art. 24 usl. 1ustawy o

pracownikach samorzadowych, art 68 ust. 2 pkt 1, 5ustawy ofinansach publicznych, §1 ust. 2, §2,

§6pkt 2 i §8pkt 2 kodeksu etyki pracowników Domu Pomocy Spolecznej.

(strony 14-16 sprawozdania z kontroli)
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4. Z opisu na fakturze Nr FS 36556/13/SPOTW wystawionej 19.11.2013 r. dotyczacej zakupionych

napojów wynika, ze nie zostaly one przyjete na magazyn, co jest zwyczajowo stosowane przy

zakupach w DPS, brak jest wiec potwierdzenia, ze zostaly one zuzyte na impreze andrzejkowa dla

mieszkanców, a z magazynu tez wydano na te impreze napoje, nie objete przedmiotowa faktura.

Stwierdzono braki i bledy w ewidencji wyposazenia ( sztalugi), co narusza art. 4 ust. 1i 2, art. 22

ust. 1 ustawy o rachunkowosci, art. 44 ust. 3 pkt 1, art. 68 ust 1, 2 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy ofinansach

publicznych.

(strony 16-18, 20-26 sprawozdania z kontroli)

5. Powierzanie opiekunom obowiazków nie zwiazanych z ich podstawowym zakresem obowiazków,

co narusza §5 ust. 2 kodeksu etyki pracowników Domu Pomocy Spolecznej w Kaliszu.

(strony 26 sprawozdania z kontroli)

6. Niespójnosc dat okreslonych w niektórych umowach zlecenie i o dzielo w zakresie faktycznej

realizacji zapisów umowy, co narusza zapisy zawartej przez strony umowy.

(strony 32, 33 sprawozdania z kontroli)

7. Nieprawidlowe przyznanie jednemu pracownikowi dodatku specjalnego za czynnosci podstawowe

wynikajace z zakresu czynnosci, co narusza art. 36 ust. 5 opracownikach samorzadowych, oraz §16

ust. 1Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Spolecznej w

Kaliszu.

(strony 49-50 sprawozdania z kontroli)

8. W wyniku wizji i ogledzin stwierdzono: mole w pomieszczeniu kuchni przy kawiarni, w lazience

centralnej II oddzialu zepsuty wózek do kapieli, awarie systemu przywolywania na III oddziale,

niedostosowanie otworów drzwiowych w pokojach do szerokosci lózek co uniemozliwia wywóz

lezacych na nich mieszkanców, co narusza art. 55 ust. 2 ustawy opomocy spolecznej, §2 ust. 1, §5

ust. 1pkt 1d § 6 ust.1 pkt 5 rozporzadzenia MPiPS w sprawie domów pomocy spolecznej oraz

zasady bezpieczenstwa.

(strony 55-61 sprawozdania z kontroli)

W zwiazku z powyzszym polecam:

I.Prowadzic zgodnie z przyjetymi i obowiazujacymi przepisami prawa ewidencje wyjsc w godzinach

sluzbowych wszystkich pracowników Domu Pomocy Spolecznej w Kaliszu.

2. Dodatki specjalne przyznawac pracownikom zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w tym

zakresie.
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3. Ujednolicic w formie pisemnej procedury dotyczace zakupów, ewidencji wyposazenia oraz

wprowadzic procedury okreslajace sposób opisywania dokumentów zakupów, w szczególnosci

dokonywac opisu przeznaczenia zakupionych towarów i uslug rzetelnie i zgodnie ze stanem

faktycznym i obowiazujacymi przepisami prawa w tym zakresie.

4. Wzmóc nadzór na praca pracowników bezposrednio sprawujacych opieke nad mieszkancami, w

sposób zapewniajacy im wlasciwe traktowanie, zgodnie z ich potrzebami oraz obowiazujacymi

przepisami prawa w tym zakresie.

5. Pracownicy Domu Pomocy Spolecznej w godzinach pracy nie moga wykonywac czynnosci nie

zwiazanych z ich zatrudnieniem i zakresem obowiazków.

Ponadto, w celu zapobiezenia w przyszlosci powstawaniu nieprawidlowosci, zobowiazuje

Pania Dyrektor do zachowania szczególnej dbalosci w planowaniu i realizacji srodków finansowych,

zgodnie z prawidlowo okreslonymi priorytetami tj. zasada pielwszenstwa zabezpieczenia wysokiego

poziomu wykonywania opieki nad mieszkancami oraz zabezpieczenia niezbednych potrzeb z

zachowaniem racjonalnego wykorzystania srodków w sposób celowy i oszczedny.

Zobowiazuje Pania do sprawowania samokontroli oraz do zwiekszenia nadzoru nad praca

Glównej Ksiegowej i pozostalych pracowników. Niedopuszczalnym jest wciaganie w konflikt

pomiedzy pracownikami a kierownictwem, mieszkanców DPS, których podstawowym prawem jest

prawo do spokojnego i godnego zycia, jak równiez niedopuszczalne jest aby którakolwiek z grup

pracowników, w tym kierownictwo przedkladalo swoje interesy nad dobro i spokój mieszkanców.

W sprawach watpliwych nalezy zasiegac opmll radcy prawnego konsultowac sie ze

Skarbnikiem Miasta Kalisza.

o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania nalezy

powiadomic mnie w terminie nieprzekraczalnym do dnia 30.04.2015r.

j

Do wiadomosci:

l)Karolina Pawliczak
Wiceprezydent Miasta Kalisza
2) Irena Sawicka
Skarbnik Miasta Kalisza

j-=--=-----=------ -- -
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Kalisz, dnia 24.04.2015r Dom Po~ocy Spolecznej
62-800 KalIsz, ul. Winiarska 26

tel. 767-30-16, 767-30-17, 575-669
REGON 000296041

DPS-ZD.l71.2.2015
L.dz.398/2015

Pan III}~~7:,/;lI •••••••••••••••• Podri, .......•.•.......

Grzegorz Sapinski
Prezydent Miasta Kalisz URZAD MIEJ S~l W KALISZU

WYDZIAL KON'1'RnLl ~EWNETRZNEJ

WPl. Z 8. KW!. 2015
ONIII,

Nt kOt ............•....•••••.•••....•••••..••.•.••.

. lIolczal. Podpis .

:r, \.- .
L. • _. __..

W odpowiedzi na pismo WKW.l711.2.2015 z dnia 20 kwietnia 2015r informuje o
podjetych dzialaniach, wynikajacych z zalecen wskazanych w wystapieniu pokontrolnym :

1. Wszyscy pracownicy Domu Pomocy Spolecznej zostali pouczeni o koniecznosci
przestrzegania obowiazujacej w naszej jednostce "Procedury ewidencji obecnosci
pracowników Domu Pomocy Spolecznej w Kaliszu", ze szczególnym uwzglednieniem
ewidencjonowania wyjsc w godzinach sluzbowych ( ksero pisma w zalaczeniu)

2. Kwestia przyznania jednemu pracownikowi dodatku specjalnego za czynnosci wynikajace z
zakresu czynnosci zostala zmieniona z dniem 23.04. 2015r i unormowana stosowna zmiana
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w tym zakresie. Biezaco dodatki specjalne
beda przyznawane pracownikom zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

3. Dokonano aktualizacji.Procedurv kontroli finansowei zwiazanej z gromadzeniem i
rozdysponowaniem srodków budzetowych oraz gospoaarowaniem mieniem w DPS w
Kaliszu". Jednoczesnie pracownicy, którzy dokonuja opisu dokumentów zwiazanych z
zakupami, zostali pouczeni o koniecznosci dokonywania rzetelnego opisu, zgodnie ze
stanem faktycznym, z zachowaniem obowiazujacych przepisów prawa w tym zakresie
(ksero pisma w zalaczeniu).

4. W zakresie wzmozenia nadzoru nad praca pracowników bezposrednio sprawujacych opieke
nad mieszkancami, wystosowane zostalo pismo do kierowników poszczególnych oddzialów
w celu biezacego nadzoru i kontroli nad praca podleglego personelu w zakresie wlasciwego
traktowania mieszkanców, zgodnie z ich potrzebami. Jednoczesnie kierownicy zostali
zobowiazani do ponownego zapoznania pracowników naszej jednostki, z przepisami
obowiazujacymi w tym zakresie, a w szczególnosci z "Kodeksem Etyki". Dodatkowo
zaplanowano przeprowadzenie szkolenia z pracownikami naszej jednostki w zakresie
komunikacji interpersonalnej przez psychologa (ksero pisma w zalaczeniu)

5. Pracownicy DPS wykonuja w godzinach pracy obowiazki wynikajace z zakresu czynnosci.



Uprzejmie informuje, ze Dyrektor Domu Pomocy Spolecznej - Renata Kobierska przebywa
obecnie na zwolnieniu lekarskim, dlatego tez szczególowe wyjasnienia w sprawie zarzutów,
które w wystapieniu pokontrolnym zostaly potwierdzone lub w czesci potwierdzone
powinny byc wyjasnione przez Pania Renate Kobierska. .

Do wiadomosci;
l. Karolina Pawlicm

Wiceprezydent Miasta Kalisza
2. Irena Sawicka

Skarbnik Miasta Kalisza


