
1 
 

Protokół Nr BRM.0012.4.9.2020 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku 

odbytego w dniu 11 grudnia 2020 r. 

 

 

Na stan 11 członków Komisji w posiedzeniu udział wzięło 9 – lista 

obecności w załączeniu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun. 

 

Protokołowała pracownik biurowy Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru 

Urzędu Miejskiego w Olecku – Sylwia Barszczewska. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 

 Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch, 

 Radna Rady Miejskiej – Janina Anuszkiewicz, 

 Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski, 

 Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki 

Nieruchomościami – Alicja Szałkowska, 

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku – Marta 

Malinowska,  

 Pracownik 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 i przedstawił następujący porządek 

posiedzenia: 
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1. Analiza inwestycji Zagospodarowanie plaży gminnej „Szyjka” w 

Olecku. 

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. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy porządek posiedzenia. 

Do punktu 1 - Analiza inwestycji Zagospodarowanie plaży gminnej 

„Szyjka” w Olecku.  

Członek Komisji – Anna Kaczor  

poprosiła o dokumenty potwierdzające od podwykonawcy „Mazurskie 

Drewno” wraz z oświadczeniem tej firmy, iż otrzymała płatność za 

wykonanie usługi  

od firmy „Top-Kop”. Zapytała, czy była zgoda projektanta na zamianę 

materiału do wykonania inwestycji Zagospodarowanie plaży gminnej 

„Szyjka” w Olecku oraz czy zmiana drewna wpłynęła na długość gwarancji 

inwestycji.  

 

Kierownik Wydziału PGN- Alicja Szałkowska  

odpowiedziała, że w pierwszym przetargu było zastosowane drewno 

Azobe, w kolejnym już drewno modrzewiowe, za zgodą Burmistrza.  

 

Członek Komisji – Wacław Olszewski  

zapytał się jaka była wskazana długość gwarancji w specyfikacji przy 

zastosowaniu drewna Azobe, a jaka jest przy drewnie modrzewiowym.  
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Kierownik Wydziału PGN- Alicja Szałkowska  

odpowiedziała, że zawsze jest podawany okres gwarancji wymagany na 

całą inwestycję.  

 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 

zapytał kto z radnych jest za kontunuowaniem tematu. Poddał wniosek 

pod głosowanie. 

 

Komisja, przy 2 głosach za, 6 głosach przeciw i 1 głosie 

wstrzymującym się zadecydowała o zakończeniu pracy nad 

tematem „Analiza inwestycji Zagospodarowanie plaży gminnej 

„Szyjka” w Olecku”. 

 

Członek Komisji – Wojciech Rejterada 

dodał, iż chciałby również otrzymać odpowiedzi na pytania zadane przez 

Członka Komisji Annę Kaczor.  

 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

odpowiedział, że cała dokumentacja powykonawcza została już 

przekazana dla radnych. 

 

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. 
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Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 

podziękował za przygotowane dokumenty. 

 

Radna Rady Miejskiej – Janina Anuszkiewicz 

powiedziała, że wystąpiła do urzędu o przygotowanie dodatkowych 

dokumentów, jednak ich nie otrzymała. Otrzymała pismo z informacją, iż 

dokumenty zostaną przygotowane w najbliższym możliwym terminie. 

Uważa, że MOPS miał wystarczająco dużo czasu na przygotowanie 

niezbędnych informacji na dzisiejsze posiedzenie komisji, gdyż wystąpiła z 

pismem 7 grudnia br. Dodała, że umowa z panem P.P. została rozwiązana 

24 stycznia br., a część skarg na prace opiekunek datowane były na od 

lutego do kwietnia. Wpłynęła również skarga na opiekunkę od 

podopiecznego, którego nie miała pod swoją opieką. Sprawa aktualnie 

znajduje się w sądzie. Należy doprowadzić do tego, aby MOPS zaczął 

funkcjonować normalnie, miał opracowane standardy funkcjonowania i 

kontroli, gdyż problemy istnieją już od 2013 roku. Zauważyła, iż w 2019 r. 

została przeprowadzona 1 kontrola, natomiast w 2020 r. było ich 31. 

Opiekunki nie zostały wprowadzone w środowisko, ponadto zostało 

zorganizowane spotkanie w pierwszy dzień pracy, w godzinach w jakich 

powinna być świadczona usługa. Na karcie pracy wymagany był podpis 

wykonawcy usługi, a następnie stwierdzono braki w dokumentach o 

podpisy opiekunek. Uważa, że MOPS działał celowo, by doprowadzić do 

rozwiązania umowy.   

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku – Marta 

Malinowska 

odpowiedziała, że karta była tak sformułowana, że wymagany był podpis 

wykonawcy usług. Część kart była podpisana przez wykonawcę, część 

przez opiekunki. Przede wszystkim należy zweryfikować karty, gdzie były 

pełnione specjalistyczne usługi opiekuńcze, czy osoby, które wykonywały 

usługę mają odpowiednie kwalifikacje. Przy obecnie podpisanej umowie, 

karta pracy opiekunek została doprecyzowana.  
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Radna Rady Miejskiej – Janina Anuszkiewicz 

zapytała o okoliczności zwolnienia byłej pani kierownik MOPS.  

 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 

zapytał, jaka była podpisana umowa z panią kierownik oraz jakie zostały 

przedstawione warunki rozwiązania umowy.  

 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch  

odpowiedziała, że zawarta była umowa o pracę, tak jak z każdym innym 

kierownikiem. Obowiązywał miesięczny okres wypowiedzenia. Pani 

kierownik została również zwolniona z obowiązku pełnienia świadczenia 

pracy  na czas trwania wypowiedzenia, za który otrzymała wynagrodzenie. 

Żadne kwestie pracownicze nie zostały naruszone.   

 

Radna Rady Miejskiej – Janina Anuszkiewicz 

zapytała, czy była pani kierownik przekazała najważniejsze informacje 

protokołem związane z chociażby z umową na świadczenie usług 

opiekuńczych.  

 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch  

odpowiedziała, że protokołu nie ma. Pani Sulima współpracowała z byłą 

panią kierownik więc była na bieżąco ze wszystkimi sprawami. 

 

Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku – Urszula 

Sulima 

odpowiedziała, że brała udział w całym postępowaniu przetargowym. Nie 

wiedziała, na ile pan P.P. jest przygotowany do realizacji usług, ponieważ 

żadna opiekunka, która wcześniej realizowała usługi nie była zatrudniona 

przez tego pana. Ten fakt budził w niej wątpliwości. Sprawa która toczy 

się w sądzie nie dotyczy rozwiązania umowy, gdyż pan P.P. jej nie 

kwestionuje, sprawa toczy się o niezapłaconą fakturę. Ze względu na to, iż 

nie można było ustalić, kto wykonywał usługi u jakiego podopiecznego, nie 
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było możliwości ich rozliczenia. Z wykazu osób potrzebnych do realizacji 

usługi, które zostały przedstawione przez pana P.P. wynika, iż w trakcie 

trwania umowy (24 dni) aż 46 osób realizowało usługi opiekuńcze. Dodała, 

że spotkanie, które odbyło się 2 stycznia nie zostało zanegowane przez 

pana P.P.  

 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 

zapytał, czy MOPS wiedział w jakich godzinach maja być wykonywane 

usługi. 

 

Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku – Urszula 

Sulima 

odpowiedziała, że nie wiedzieli w jaki sposób został ustalony 

harmonogram świadczenia usługi. MOPS wszedł w jego posiadanie dopiero 

2 stycznia na spotkaniu z właścicielem firmy i opiekunkami. MOPS nie 

przekazuje harmonogramu godzin świadczenia usług firmie, która 

wygrywa przetarg. Przekazywane są dane podopiecznych i ilość godzin 

jaka ma być wykonana w danym środowisku.  

 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch  

dodała, że usługi opiekuńcze są świadczone dla podopiecznych. Opiekunki 

powinny domagać się wypłaty wynagrodzenia od pracodawcy. 

Przypomniała, że w 2015 r. opiekunki również przychodziły ze skargami, iż 

pan P.P. zaproponował im inne warunki pracy niż jak oczekiwały. Uważa, 

że gdyby MOPS zapłacił za usługi wykonane nierzetelnie, to padłby zarzut 

o niegospodarności i niewłaściwym wydatkowaniu środków.   

 

Radna Rady Miejskiej – Janina Anuszkiewicz 

powiedziała, że Komisja Rewizyjna w poprzedniej kadencji również 

zajmowała się podobną sprawą. W protokole z 16 lutego 2016 r. zostały 

zgłoszone wnioski, iż „należy zastanowić się nad rozwiązaniem takim, aby 
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umowy były zawierane na 2 lata”, następny radny zwrócił uwagę na 

standardy usług opiekuńczych, podał Gdańsk jako wzór do naśladowania.  

 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 

zapytał w jaki sposób MOPS kontroluje jakość świadczonych usług. 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku – Marta 

Malinowska 

odpowiedziała, że na chwilę obecną nie ma spisanej procedury. 

Pracownicy socjalni w zakresie swoich obowiązków mają zapis o kontroli 

jakości usług. Średnio co pół roku są sporządzane protokoły, na bieżąco 

starają się mieć kontakt telefoniczny, sporządzane są adnotacje,  rodzina 

bądź  podopieczni mogą zawsze się skontaktować z pracownikiem MOPS. 

Jeżeli sytuacja pozwala to pracownicy socjalni odwiedzają podopiecznych, 

w dobie epidemii jest to utrudnione.  

 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 

zwrócił uwagę, iż należałoby taką procedurę utworzyć.  

 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch  

odpowiedziała, iż w trakcie kontroli przeprowadzonej w MOPS pojawiły się 

wnioski. Powstają nowe procedury, ale jest to rozciągnięte w czasie.  

 

Członek Komisji -Anna Kaczor 

zapytała kto ustala zakres czynności, obowiązków dla opiekunek. Uważa, 

że opiekunka powinna podpisywać protokół ze zgłoszoną uwagą, skargą 

na wykonywaną przez nią usługę opiekuńczą. 

 

Członek Komisji – Wojciech Rejterada 

powiedział, że cały czas wraca się do problemów sprzed lat. Należy 

dołożyć wszelkich starań, by pominąć podwykonawcę, zlecić usługi 
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bezpośrednio przez MOPS i zatrudnić opiekunki.  Zapytał dlaczego, 

pomijając podwykonawcę, usługi będę droższe o 200.000,00 zł dla gminy.   

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku – Marta 

Malinowska 

odpowiedziała, że zakres czynności opiekunek zawarty jest w umowie  

z wykonawcą. Podopieczny dostaje wykaz czego może oczekiwać od 

opiekuna.  

 

Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku – Urszula 

Sulima 

dodała, że MOPS kontaktuje się z koordynatorem, a nie bezpośrednio z 

każdym opiekunem z osobna.  

 

Radna Rady Miejskiej – Janina Anuszkiewicz 

zapytała, czy jest możliwość, aby wykonawca mógł wejść w środowisko 

wcześniej, by podopieczni mogli zapoznać się z nowymi opiekunkami. 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku – Marta 

Malinowska 

odpowiedziała, że chciałaby się skoncentrować nad tym, aby usługi 

opiekuńcze MOPS przejął jako zadanie własne bez konieczności 

zatrudniania podwykonawcy. Uważa, że byłaby możliwość wcześniejszego 

zapoznania opiekunek ze środowiskiem.  

 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

dodał, że umowa musiałaby być zawarta wcześniej, aby doszło do 

przekazania danych osobowych podopiecznych.  

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku – Marta 

Malinowska 
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powiedziała, że obecna umowa zostanie zawarta na 2 lata. Będzie też to 

czas na przygotowanie i wprowadzenie pewnych zmian. 

 

Radna Rady Miejskiej – Janina Anuszkiewicz 

zapytała, czy wykonawca w 2019 r. zwracał się z prośbą o wcześniejsze 

wejście w środowisko. 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku – Marta 

Malinowska 

odpowiedziała, że tak. 

 

Radca prawny – Łukasz Oniśko 

powiedział, że mogłyby być problemy, gdyż opiekunki byłyby z dwóch 

różnych firm. 

 

Członek Komisji – Anna Kaczor 

zapytała, czy osoby które aktualnie świadczą usługi opiekuńcze są z 

Olecka. 

 

Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku – Urszula 

Sulima 

odpowiedziała, że 1 osoba dojeżdża z Suwałk, pozostała część opiekunów 

jest z terenu Gminy Olecko.  

 

Członek Komisji – Ferdynand Grodzicki  

zapytał skąd wynika różnica w cenie świadczenia usług między 

podwykonawcą, a gdyby była świadczona przez MOPS.  

 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

odpowiedziała, że szacując koszt zatrudnienia opiekunek, oblicza się 

wydatki tak jakby to byli nasi pracownicy. Czyli minimalne wynagrodzenie 

z dodatkami i świadczeniami pracowniczymi. Stąd wynika kwota, która 
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jest zestawiana z kwotą oferowaną przez wykonawcę. Nikt nie wie na 

jakiej podstawie wykonawca szacuje koszty. Często stając do przetargu, 

stawiają kwoty nawet poniżej własnych kosztów.  

 

Członek Komisji – Ferdynand Grodzicki 

powiedział, że idzie za tym albo krzywda pracownika, albo podopiecznego. 

 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

odpowiedziała, że nikt nie wie, w jaki sposób pracodawca rozlicza się z 

pracownikiem.   

 

Członek Komisji – Anna Kaczor 

dodała, że różnica może wynikać z tego, iż nie wszystkie opiekunki są 

zatrudnione na umowę o pracę, a co za tym idzie wykonawca nie ponosi 

tak wysokich kosztów związanych np. ze składkami ZUS, wypłacaniem 

premii czy płatnych urlopów.  

 

Przewodniczący komisji – Mariusz Miłun  

zwrócił się z prośbą, aby Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku na zasadzie współpracy  

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olecku i Zastępcą Burmistrza 

spróbowała pomóc, by za 2 lata MOPS był przygotowany do przejęcia 

usług opiekuńczych jako zadanie własne. 

 

Członek Komisji – Dawid Bondarenko 

zauważył, że już za rok powinno posiadać się taką wiedzę, czy MOPS 

podoła temu zadaniu.  

 

Radna Rady Miejskiej – Janina Anuszkiewicz 

odpowiedziała, że Komisja Polityki Prorodzinnej (…) zajmowała już się tą 

sprawą, zostały wyciągnięte wnioski oraz zostały  przekazane wskazówki 

dla MOPS.  



11 
 

Przewodniczący komisji – Mariusz Miłun  

poddał pod głosowanie wniosek, aby rozważyć możliwość świadczenia 

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi bezpośrednio przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Olecku. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek.  

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 3 – Sprawy wniesione.  

 

Spraw wniesionych nie było.  

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 4 – Wnioski Komisji  

 

Wniosek Komisji: 

Komisja zgłosiła wniosek, aby rozważyć możliwość świadczenia 

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi bezpośrednio przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku.  

 

Przewodniczący Komisji – Mariusz Miłun 

zwrócił się z prośbą, aby Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku na zasadzie współpracy  

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olecku i Zastępcą Burmistrza 

spróbowała pomóc, by za 2 lata MOPS był przygotowany do przejęcia 

usług opiekuńczych jako zadanie własne. 
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Członek Komisji – Anna Kaczor 

wystąpiła w następujących sprawach: 

 poprosiła o dokumenty potwierdzające od podwykonawcy 

„Mazurskie Drewno” wraz z oświadczeniem tej firmy, iż otrzymała 

płatność  

za wykonanie usługi od firmy „Top-Kop”; 

 zapytała, czy była zgoda projektanta na zamianę materiału do 

wykonania inwestycji Zagospodarowanie plaży gminnej „Szyjka” w 

Olecku; 

 zapytała, czy zmiana drewna wpłynęła na długość gwarancji 

inwestycji; 

 aby, opracować standard świadczenia usług opiekuńczych. 

 

Innych wniosków w tym punkcie nie zgłaszano. 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

 

Protokołowała 

Sylwia Barszczewska 

 

Przewodniczący Komisji 

Mariusz Miłun 

 

 


