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Protokół Nr BRM.0012.4.8.2020 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku,  

odbytego w dniu 4 grudnia 2020 roku 

 

 Na stan 11 członków Komisji w posiedzeniu udział wzięło 11 (w tym 

7 członków w trybie zdalnym) – lista obecności w załączeniu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun. 

 

Protokołowała starszy inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru 

Urzędu Miejskiego – Małgorzata Adameit. 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

 Radny Janina Anuszkiewicz, 

 Radny Renata Małgorzata Maciąg, 

 Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski, 

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku – Marta 

Malinowska, 

 Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji – Katarzyna Madej-

Tarasiewicz, 

 Inspektor Wydziału Budownictwa i Inwestycji – Andrzej Ostrowski, 

 Specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Olecku – Urszula Sulima, 

 Radca prawny – Łukasz Oniśko, 

 Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski.  

 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 

przywitał przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił porządek 

posiedzenia: 

 

1. Analiza inwestycji Zagospodarowanie plaży gminnej „Szyjka” w 

Olecku. 
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2. 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.  

3. Sprawy wniesione. 

4. Wnioski Komisji. 

 

Następnie poddał pod rozwagę, aby zdjąć z porządku obrad punkt 2, gdyż 

najpierw komisja musi ustalić, jakie dokumenty może otrzymać do wglądu. 

Jako przewodniczący wystąpił o przygotowanie dodatkowych dokumentów, 

tj.: umowy z 2018 roku z wykonawcą na usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

podopiecznych MOPS w Olecku w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 

grudnia 2019 r., wykazu skarg od podopiecznych na opiekunki i 

wykonawcę w 2019 r., wykazu kontroli z załączonymi protokołami kontroli 

przeprowadzonych przez MOPS w 2019 r. w stosunku do opiekunek i 

wykonawcy, kart pracy opiekunek w 2020 r., które nie zostały wcześniej 

dostarczone.  

 

Członek Komisji – Dawid Bondarenko 

zgodził się z Przewodniczącym Komisji, aby przełożyć punkt 2. Miał obawy 

co do zasadności zajmowania się przez Komisję Rewizyjną sprawami 

personalnymi jednostki organizacyjnej gminy. 

 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski  

zasugerował, aby nie zdejmować punktu z porządku obrad i przeprowadzić 

dyskusję na temat żądanych dokumentów.  

 

Innych uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano. 
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Do punktu 1 – Analiza inwestycji Zagospodarowanie plaży gminnej 

„Szyjka” w Olecku. 

 

Członek Komisji – Anna Kaczor 

oznajmiła, iż bardzo dokładnie przejrzała dostarczoną radnym 

dokumentację związaną z inwestycją. W dokumentacji powykonawczej 

odnalazła deklarację zgodności, iż do budowy pomostu użyto drewno klasy 

drugiej, zgodnie z projektem technicznym. Miało być użyte drewno 

„azobe”. Nie odnalazła w materiałach dokumentu, że burmistrz 

zaakceptował zmianę zastosowanego drewna na modrzewiowe. 

Chciała wiedzieć, dlaczego zastosowano drewno gorszej jakości i dlaczego 

urząd zaniechał wykonania pomostu zgodnie z projektem, jakie były 

oszczędności po zastosowaniu tańszego drewna i co się z nimi stało. 

Zapytała również, czy gmina zapłaciła karę firmie „Mazurskie Drewno” w 

kwocie 191.512 zł za nieprawidłowe procedury odbioru.  

Upewniła się, czy inwestycja jest objęta 5-letnim okresem gwarancyjnym i 

zwróciła uwagę, że okres gwarancji trwa, a zdewastowane kaczki nie 

zostały naprawione lub wymienione na nowe. 

 

Członek Komisji – Wacław Olszewski 

zwrócił uwagę, iż jeśli była zmiana drewna, to zgodę musiał wyrazić 

projektant, a następnie inspektor nadzoru i burmistrz to zatwierdzić. 

 

Inspektor Wydziału BI – Andrzej Ostrowski 

odpowiedział, że rodzaj drewna, z którego został wykonany pomost został 

wpisany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na etapie 

przetargu.   

 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 

zapytał, czy jest wymagana zgoda projektanta na zmianę drewna, a jeśli 

tak, to czy taki dokument jest w urzędzie. 
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Inspektor Wydziału BI – Andrzej Ostrowski 

potwierdził, że taka zgoda jest wymagana. Radni otrzymali materiały 

powykonawcze.  

Jeśli chodzi o gatunek drewna, zastosowano takiej klasy, jakie było w 

przetargu. Do projektu technicznego były naniesione zmiany odnośnie 

gatunku drewna oraz zastosowanych pływaków. Ilość zastosowanych 

pływaków przy zastosowaniu drewna „azobe” byłaby niewystarczająca, 

gdyż 1 m3 drewna „azobe” waży tonę, zaś drewno modrzewiowe ok. 700-

800 kg, zatem wyporność pływaków byłaby za mała. Stąd w projekcie 

technicznym zmieniono gatunek drewna.  

Nic mu nie wiadomo, aby ktoś wystąpił do gminy o zapłacenie 

jakiejkolwiek kary, natomiast zniszczone kaczki nie są winą wykonawcy. 

 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski  

wtrącił, iż dewastacja kaczek została zgłoszona na policję, ale sprawcy nie 

odnaleziono. Uszkodzenie nie podlega gwarancji, gmina z własnych 

środków poniesie koszty naprawy.  

 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 

prosił o przygotowanie odpowiedzi na piśmie.  

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 2 – 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. 

 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 
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poinformował, iż podtrzymuje swoją prośbę o przedłożenie dokumentów i 

prosił o analizę, co może być udostępnione.  

Oddał głos Radnemu Janinie Anuszkiewicz, która była inicjatorką zlecenia 

tematu Komisji Rewizyjnej. 

 

Radny Janina Anuszkiewicz 

wyjaśniła, iż chodzi o umowę zawartą z firmą Medis24 Sp. z o.o., która 

prowadziła usługi opiekuńcze w 2019 r. Umowa była zawarta w 2018 r.  

Prosiła o przedłożenie 57 protokołów, w których stwierdzono 

nieprawidłowości w świadczeniu usług oraz 30 adnotacji urzędowych o 

nieprawidłowościach w wykonywaniu usług.  

 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski  

zwrócił uwagę, że dopiero jest doprecyzowany temat.  

 

Radny Janina Anuszkiewicz 

zaznaczyła, iż w protokole z posiedzenia Komisji Polityki Prorodzinnej, 

Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa z dnia 12 października 2020 r., który 

był załącznikiem do wniosku o zbadanie sprawy jest zapisane, o którą 

umowę chodzi oraz była mowa o skargach. 

 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 

poprosił o opinię radcy prawnego, które z następujących dokumentów 

komisja może otrzymać do wglądu: 

 umowa z wykonawcą zawarta w 2018 r., 

 wykaz skarg od podopiecznych na opiekunki i wykonawcę za 2019 r., 

 wykaz kontroli z załączonymi protokołami kontroli przeprowadzonych 

przez MOPS w 2019 r. w stosunku do opiekunek i wykonawcy, 

 karty pracy opiekunek. 

 

Radca prawny – Łukasz Oniśko 
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wyjaśnił, iż miesięcznie jest ok. 120 kart pracy, czyli za cały rok będzie to 

ponad tysiąc. Ponadto po anonimizacji kart pracy, nie będzie z nich wiele 

wynikało. Zaproponował przedłożenie wzoru karty pracy.  

Wykaz skarg i kontroli może być przedłożony komisji, z kolei w treści skarg 

i protokołów są zawarte dane osobowe i wrażliwe, więc te dokumenty 

muszą być zanonimizowane.  

 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 

ze względów technicznych wycofał prośbę o przedłożenie kart pracy 

opiekunek.  

 

Dyrektor MOPS w Olecku – Marta Malinowska 

upewniła się, czy również ma przygotować dokumenty za styczeń 2020 r.   

 

Radny Janina Anuszkiewicz 

potwierdziła, że o te dokumenty również prosi. 

Jej zdaniem wykaz skarg nic nie wniesie.  

 

Dyrektor MOPS w Olecku – Marta Malinowska 

zwróciła uwagę, iż MOPS nie kontroluje opiekunek personalnie, a jakość 

wykonywanych usług opiekuńczych.  

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 3 – Sprawy wniesione. 

 

Spraw wniesionych nie było. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 4 – Wnioski Komisji. 

 

Członek Komisji – Dawid Bondarenko 
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zwrócił się z prośbą, aby wcześniej zwoływać posiedzenia komisji. 

 

Komisja ustaliła, iż kolejne posiedzenie odbędzie się 11 grudnia 

2020 r. o godzinie 13:45. 

 

Członek Komisji – Ferdynand Grodzicki 

poddał pod rozwagę, aby to MOPS zajmował się świadczeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych, a nie zlecał je firmie, bo zawsze są 

jakieś problemy.  

 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski  

wyjaśnił, że różnica w kosztach świadczenia usług wynosi 200 tys. zł, stąd 

są zlecane na zewnątrz w drodze przetargu. 

 

Dyrektor MOPS w Olecku – Marta Malinowska 

dodała, iż byłoby to dobre rozwiązanie i w perspektywie następnych lat 

można się nad tym zastanowić.  

 

Członek Komisji – Ferdynand Grodzicki 

chciał wiedzieć skąd wynika tak duża różnica w kwocie. 

 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 

stwierdził, że odpowiedź na pytanie z pewnością zostanie udzielona na 

kolejnym posiedzeniu komisji, kiedy wpłyną dokumenty. 

 

Wniosków w tym punkcie nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono.  

 

Protokołowała 

Małgorzata Adameit 

Przewodniczący Komisji 

Mariusz Miłun 

 


