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Protokół Nr BRM.0012.4.1.2021 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Olecku 

odbytego w dniu 19 stycznia 2021 roku. 

 Na stan 11 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 10 (w tym 4 w trybie 
zdalnym) – lista obecności w załączeniu. 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun. 

Protokołowała referent Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego  
w Olecku – Sylwia Barszczewska. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Burmistrz Olecka – Karol Sobczak, 
 Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch, 
 Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski, 
 Kierownik Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa – Ewa Zalewska-

Drozd, 
 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku – Marta Malinowska, 
 Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku – Urszula Sulima, 
 Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski, 
 Przedstawiciel lokalnej prasy – Dariusz Josiewicz. 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 
powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił proponowany porządek 
posiedzenia: 

1. Zbadanie sprawy zwolnienia byłej Pani Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Olecku oraz prowadzonych działań kontrolnych przez pracowników 
MOPS w Olecku w stosunku do opiekunek zatrudnionych  
w konsorcjum firm, dotyczących świadczenia usług opiekuńczych  
i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 r. 
3. Sprawy wniesione. 
4. Wnioski Komisji. 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. 
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Do punktu 1 - Zbadanie sprawy zwolnienia byłej Pani Kierownik Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku oraz prowadzonych działań 

kontrolnych przez pracowników MOPS w Olecku w stosunku do opiekunek 

zatrudnionych w konsorcjum firm, dotyczących świadczenia usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

Członek Komisji – Anna Kaczor 

zapytała o powód, aż takiej ilości kontroli przeprowadzonych pierwszego dnia świadczenia 

usług przez nowego wykonawcę. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Marta Malinowska 

odpowiedziała, że istniały obawy, iż usługi nie będą świadczone w sposób prawidłowy. 

Docierały do nich informację z innych ośrodków pomocy społecznej, że ten wykonawca nie 

wywiązywał się właściwie z umowy. Kontrole miały na celu sprawdzenie czy opiekunki będą 

w miejscu pracy oraz czy podopieczni nie zostaną pozostawieni samym sobie. 

Przewodniczący Komisji–Mariusz Miłun 

zapytał, czy MOPS posiadał wiedzę o spotkaniu organizacyjnym opiekunek z wykonawcą 2 

stycznia, które miało realny wpływ na czas pracy opiekunek. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Marta Malinowska 

odpowiedziała, że spotkanie trwało do godziny czasu więc nie można powiedzieć, że w tym 

dniu opiekunki nie mogły świadczyć usług. 

Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Urszula Sulima 

dodała, że spotkanie odbyło się o godzinie 7:30 za zgodą wykonawcy.  

Kierownik Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa – Ewa Zalewska-Drozd 

dodała, że wchodziła nowa firma świadcząca usługi opiekuńcze i spotkanie miało na celu, aby 

przedsiębiorca i opiekunki mieli świadomość, że maja możliwość wsparcia ze strony MOPS. 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 

zapytał, czy zostały podjęte działania, aby usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  były świadczone bezpośrednio przez 

MOPS. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Marta Malinowska 

odpowiedziała, że grudzień i styczeń jest czasem bardzo intensywnych działań. Temat 

przejęcia usług opiekuńczych jako zadanie własne jest aktualny. Pani Urszula Sulima 

przygotowała zestawienia z innych ośrodków jak kształtują się kwoty zatrudnionych 

opiekunek w ich ośrodkach. Należałoby się również zastanowić czy zmiana zatrudnienia 

opiekunek nie wpłynie na wzrost kosztów ponoszonych przez podopiecznych. 

Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Urszula Sulima 
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dodała, że po porównaniu cen po zatrudnieniu opiekunek przez MOPS wzrasta koszt 1 

godziny. Cena usług opiekuńczych w Olecku kosztuje 26,00 zł za godzinę, a specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 29,90 zł. Dla porównania w Suwałkach jest to 

koszt 32,00 zł zarówno dla usług opiekuńczych jak i specjalistycznych usług opiekuńczych, w 

Ełku jest to odpowiednio 33,00 zł i 35,00 zł, a w Gołdapi 38,65 zł. Zatrudnienie opiekunek 

bezpośrednio przez ośrodek pomocy społecznej generuje koszty dla podopiecznych, 

ponieważ dopłacają w zależności od posiadanego dochodu za godzinę usług, od 5 do 100% 

wartości. 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 

powiedział, iż wszyscy życzą sobie, aby jakość świadczonych usług była na wyższym poziomie. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

dodał, że komisje są na etapie planowania planu pracy. Komisja Polityki Prorodzinnej, 

Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa mogłaby spróbować przeanalizować słuszność 

zatrudnienia opiekunek bezpośrednio przez MOPS i przedstawić w tej sprawie stanowisko. 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 

wspomniał, że taki wniosek został złożony na poprzednim posiedzeniu komisji. 

Członek Komisji – Anna Kaczor 

zastanawiała się, czy Komisja Polityki Prorodzinnej będzie w stanie dokonać analizy 

finansowej. Dodała, że praca opiekunki jest bardzo ciężka. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

powiedział, że należałoby mieć informację jaka ilość zatrudnionych opiekunek byłaby 

odpowiednia oraz w jakim wymiarze czasowym należałoby je, by zapewnić usługi na 

wysokim poziomie. Dodał, że na standard usług byłby większy wpływ gdyby to byli 

pracownicy gminni. Jeżeli miałyby to być osoby zatrudnione na umowę o pracę to należy 

mieć świadomość, iż wiąże się to z wyższymi kosztami utrzymania pracownika. Należy 

rozważyć wszystkie możliwości, aby w przyszłości nie doszło do takiej sytuacji jak rok temu. 

Członek Komisji – Anna Kaczor 

zapytała, czy gdyby opiekunki miałyby być zatrudnione przez MOPS, to czy musiałyby to być 

umowy o pracę.  

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że Państwowa Inspekcja Pracy nie dopuszcza zawierania umów zlecenia w 

przypadku świadczenie usługi w sposób ciągły u tego samego pracodawcy. 

Członek Komisji – Ferdynand Grodzicki  

podsumował wcześniejsze wypowiedzi, że cyfry są ważne, ale za nimi stoi często cierpiący 

człowiek oczekujący pomocy, który powinien być na pierwszym miejscu.  

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 

odpowiedział, że zgadza się z wypowiedzią radnego. Uważa, że większość zarzutów jakie 

pojawiały się w skargach na opiekunki można było rozwiązać na bieżąco. 
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Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Urszula Sulima 

powiedziała, że w całej swojej karierze zawodowej nie spotkała się z takimi problemami 

zgłaszanymi przez podopiecznych jak podczas wykonywania usług w styczniu 2020 roku. 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 

poinformował, iż zostanie przygotowane sprawozdanie z tematu i przedstawione na 

najbliższej sesji Rady Miejskiej w Olecku. 

Innych pytań ani uwag nie zgłaszano. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 2 - Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 r. 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 

przypomniał jakimi tematami komisja zajmowała się w roku ubiegłym. Zapytał członków 

komisji czy mają propozycję tematów do planu pracy komisji. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

zasugerował, aby nie rozszerzać planu pracy na siłę. Komisja w ciągu roku może uzupełnić 

plan pracy o tematy które wzbudzą kontrowersję, zarówno wśród radnych jak i 

mieszkańców. 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 

zgodził się z wypowiedzią sekretarza. W planie pracy zostanie ujęte tylko to co należy do 

zadań obligatoryjnych komisji, czyli na maj analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy 

za 2020 rok. 

Innych pytań ani uwag nie zgłaszano. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 3–Sprawy wniesione. 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 

poinformował, iż wpłynęły następujące dokumenty z MOPS w Olecku: 

 protokoły z kontroli w środowiskach; 

 skargi na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi – poprosił o przesłanie ich wszystkim członkom 

komisji; 

 adnotacje urzędowe, gdzie świadczone były usługi; 

 karty pracy opiekunek. 

Na tym punkt zakończono.  
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Do punktu 4–Wnioski Komisji. 

Członek Komisji – Dawid Bondarenko 
na prośbę sołtysa Olszewa zgłosił brak słupka informacyjnego Olszewo Środek. Poprosił o 
jego uzupełnienie. 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 
poprosił o podsumowanie transportu publicznego, jaka ilość mieszkańców z niego korzysta 
oraz jak się przedstawia bilans finansowy. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak  
odpowiedział, że wykonawca przekazał informację, iż z miesiąca na miesiąc wzrasta ilość 
sprzedanych biletów. 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 
zasugerował, aby mniej uczęszczane trasy autobusowe były obsługiwane przez mniejsze 
autobusy. 

Innych wniosków w tym punkcie nie zgłaszano. 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

Przewodniczący Komisji 

Mariusz Miłun 

Protokołowała 

Barszczewska Sylwia 


