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INFORMACJA 

o  pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy Sesjami Rady Powiatu 

tj. od 22.03.2017 r. 26.04. 2017 r. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 22 marca 2017 r. 

 

1. Zarząd przyjął projekty uchwały Rady: 

a)  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 

2017. 

b) zmieniającej uchwałę  w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 

2017 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych.  

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie 

Łubianka. 

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie 

Obrowo. 

e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie 

Zławieś Wielka. 

f) w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego na okres 

od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

2. Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności PCPR. 

( powyższy materiał przesłano na XXVI Sesję Rady). 

3. Zarząd rozstrzygnął III etap konkursu na stanowisko Dyrektora Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Chełmży, wybierając na stanowisko panią Lucynę Kryger. 

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat Toruński, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie 

jest przyznane na rok 2017. 

W świetle obowiązującego rozporządzenia określającego zasady podziału środków na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli, które zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela mają być 

wyodrębniane w budżetach organów prowadzących szkoły. Powiat  opracowuje na każdy rok 

budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia, uwzględniając wnioski dyrektorów szkół 

i placówek. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 29 marca 2017 r. 

1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 

Powiatu Toruńskiego za 2016 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia 

komunalnego Powiatu Toruńskiego. 

(sprawozdanie przekazano do RIO oraz przesłano Radnym). 

2. Zarząd przyjął poprawki do projektu uchwały Rady w sprawie przyjęcia stanowiska o 

poparciu budowy węzła autostradowego w miejscowości Dźwierzno. 

3. Zarząd przyjął uchwałę Rady zmieniającą  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2017. 

(Ad 2-3 - materiał przesłany na XXVI Sesję Rady) 

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

       Uchwała dotyczy dróg znajdujących się na terenie gminy Czernikowo. 
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5. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, dla terenów położonych w miejscowości 

Gierkowo, Cichoradz, Siemoń na terenie gm. Zławieś Wielka. Plan dotyczy lokalizacji 

sieci energetycznej wraz z korytarzem pod lokalizację słupów. 

6. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji 

drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2132 na odcinku między 

miejscowościami Czernikowo, Mazowsze Parcele, Mazowsze dla przedsięwzięcia 

inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Czernikowo-Mazowsze”. 

7. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji 

drogowej, dotyczącej projektu pn.: Rozbudowa ul. Kresowej w Toruniu/ul. Toruńskiej 

w Grębocinie na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ul. Iławskiej w Toruniu. 

8. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji 

drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2010 na odcinku między 

miejscowościami Lubicz Dolny, Jedwabno, Rogówko dla przedsięwzięcia 

inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Lubicz Dolny – Rogówko” 

9. Zarząd podjął uchwałę w sprawie powierzenia Pani Lucynie Kryger stanowiska 

Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży. 

10. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, na rozpoczęcie postępowania o wartości powyżej 

30 000 euro na zadanie pn.: Modernizacja (założenie) szczegółowej osnowy poziomej 

i wysokościowej na obszarze powiatu toruńskiego – stabilizacja punktów osnowy oraz 

sporządzenie opisów topograficznych. 

11. Zarząd podjął decyzję o wprowadzeniu bonusów dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Środki na ten cel mieszczą się w planach finansowych 

jednostek. Wprowadzona forma ma być zachętą dla uczniów, chcących podjąć naukę 

w placówkach prowadzonych przez Powiat. 

12. Zarząd przyjął bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu 

terytorialnego. 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 5 kwietnia2017 r. 

 

1. Zarząd wyraził wolę udziału w Festiwalu Wisły 2017, w tym zaangażowania 

finansowego oraz podjęcia dalszych uzgodnień. Festiwal Rzeki Wisły  2017 odbywać 

się będzie  w dniach od 12 do 15 sierpnia 2017 r. Podmioty które wezmą udział w 

przedsięwzięciu podejmują zobowiązanie do reprezentowania i  budowy dobrej marki 

rzeki Wisły, w oparciu o własne projekty w zgodzie z zasadami uczestnictwa w 

ogólnopolskiej inicjatywie. 

2. Zarząd wyraził wolę na procedowanie i negocjacje związane z wynajmem 

pomieszczeń na potrzeby Starostwa. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 12 kwietnia 2017 r. 

 

1. Zarząd podjął uchwałę zmieniającą w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce. Zmiana polega na wyodrębnieniu  w  

schemacie organizacyjnym stanowiska magazyniera.  

2. Zarząd podjął uchwałę zmieniającą w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży. 

Zmiany zapisów Regulaminu dotyczą przejęcia z dniem 1 stycznia 2017 r. przez CUW PT 

części zadań. W Regulaminie ujednolicono i usystematyzowano zapisy, wprowadzono 
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rozdział dotyczący zadań realizowanych przez CUW. Zgodnie z Rozporządzeniem w 

sprawie środowiskowych domów samopomocy projekt Regulaminu został uzgodniony z 

Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, który nie wniósł uwag do zaproponowanego 

dokumentu. 

3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa reprezentantowi  firmy  

KFG sp. z o.o. sp. k.  z siedzibą w Poznaniu do wykonywania wszystkich czynności 

formalno-prawnych oraz występowania w imieniu inwestora przy wszelkich 

uzgodnieniach dot. zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

dotyczącej budowy drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C oraz przy drodze 

wojewódzkiej nr 551 Kończewice - Warszewice”. Pełnomocnictwa udzielono do czasu 

uzyskania pozwolenia na budowę.  

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla gminy Obrowo: 

- w części miejscowości Osiek n/Wisłą w części działki nr 629, 

- w części miejscowości Osiek n/Wisłą działki nr 15, 16, 48, 

- w miejscowości Kawęczyn w części  działek nr 291 i 292, 

- w części miejscowości Dzikowo dla działki nr 24/23, 

- w części miejscowości Obrowo działki nr 17/3, 17/40, 17/41, 17/45, 14/46. 

 

5. Zarząd podjął uchwalę w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na terenie Lubicz Dolnego w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i 

Grębockiej, dla obszaru obejmującego działki: 35/1, 35/2, 38, 39, 40, 42/3, 42/2, 585/2, 

585/1, 37/6 oraz część działek nr 612/2, 36/2, 36/4, 37/4, 44, 43 położone w miejscowości 

Lubicz Dolny. 

6. Zarządu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny 

działki Skarbu Państwa oznaczonej numerem 37/1, o powierzchni 0,0324 ha, położonej w 

obrębie 04, miasto Chełmża, przylegającej do działki nr 38, na której znajduje się 

budynek Szpitala Powiatowego w Chełmży. Darowizna dokonana  na cel promocji 

i ochrony zdrowia, który zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016, poz. 814 t. j. ze zm.) należy do zadań powiatu. 

Zarządzeniem nr 48/2017 z dnia 17 marca 2017 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski 

wyraził zgodę na darowiznę przedmiotowej nieruchomości. Koszty związane z procedurą 

przejęcia ww. działki poniósł Powiat Toruński.  

7. Zarząd podjął uchwalę w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę systemu ogrzewania oraz budowę 

łącznika w DPS Browina. 

Jedno zadanie dotyczy przebudowy systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej 

wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię 

geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy 

Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem 

budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w Domu Pomocy 

Społecznej w Browinie jest zadaniem realizowanym w ramach: Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działania 3.5 Efektywność 

energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność 

energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym  i ma na celu zmniejszenie 

energochłonności infrastruktury oraz poprawa jakości powietrza. 

Drugie zadanie polegać będzie na budowie łącznika pomiędzy budynkami  nr 56 i 60 

(część I), przebudowa  zaplecza żywieniowego (kuchnia wraz zapleczem budynek 56 

(część II)  oraz  wejścia do budynku Nr 56 (tzw. Tarasowiec) (część III), przebudowa I 
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piętra budynku nr 60 dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie gm. Chełmża. Zadanie to 

realizowane będzie ze środków PFRON. 

8. Zarząd wyraził negatywne stanowisko w sprawie udzielenia spółce PRESS Alfa sp. z o. o. 

sp. komandytowa prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z 

pominięciem jej nabycia. Nieruchomość znajduje się przy ul. Szosa Chełmińska w 

Toruniu. 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

1. Zarząd w związku z możliwością wykorzystania środków na kształcenie zawodowe w 

ramach ZIT, zlecił wykonanie zlecenia dotyczącego przygotowania dokumentacji projektowej 

na adaptację strychu budynku Zespołu Szkół w Chełmży na potrzeby pracowni do nauki 

zawodu. Przewidywany koszt inwestycji kształtuje się  ok. 1 200 000 - 1 300 000 PLN 

Termin zakończenia prac projektowych i pozwolenia na budowę: planowany jest na 31 

sierpnia 2017. Zagospodarowanie strychu polegało będzie na wykonaniu trzech klas do nauki 

zawodu: 

1.  Pracowni komputerowej na 24 stanowiska dla młodzieży oraz jedno stanowisko dla 

nauczyciela o powierzchni użytkowej 45,86 m2 

2.  Pracowni ogólnej – sala wykładowa przeznaczona do nauki zawodu ślusarz wyposażona w 

sprzęt multimedialny, cyfrowe rzutniki bez ekranowe wyświetlacze o powierzchni użytkowej 

53,99 m2 

3.  Pracowni SPA z zapleczem do nauki zawodu: 

- fryzjer o powierzchni użytkowej 45,16m2 

- kosmetyczka i masażysta 38,50m2 

każda z w/w pracowni zostanie przygotowana na 6 stanowisk. 

Ponadto poddasze wzbogacone zostanie o toalety, w tym toalet dla osób niepełnosprawnych. 

Całkowita powierzchnia użytkowa wynosić będzie 284,50m2. W ramach zadania wykonana 

zostanie przeszklona winda dostosowana do transportu osób niepełnosprawnych. 

2. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie 5% wkładu w wysokości 2 500,00 zł. do 

złożonego przez ZS CKU w Gronowie wniosku o przyznanie dotacji celowej, na 

dofinansowanie wyposażenia służącego do praktycznej nauki zawodu, w związku ze 

złożonym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na 

dofinansowanie zakupu wyposażenia, służącego do nauki praktycznej w zawodach: technik 

mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych. 

 

 

Posiedzenie Zarządu z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

1. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu obywatelskiego w 2016r. 

(sprawozdanie znajduje się do wglądu w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych) 

2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla 

Powiatu  Toruńskiego dla OSP Toporzysko i OSP Siemoń. 

3. Zarząd podjął  uchwałę w sprawie nadania Honorowej Odznaki za Zasługi dla 

Powiatu Toruńskiego dla  Ks. Filipa - Wnuk Lipińskiego. 

4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska 

wicedyrektora w strukturze Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży. 

Zgodnie z §7 ust.1 ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, stanowiącego załącznik do 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w 

sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, dyrektor poradni, za zgodą organu prowadzącego 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16995190?cm=DOCUMENT#zal%28@1%29par%287%29ust%281%29
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poradnię, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów 

oraz w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze. 

 

5. Podjecie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz 

ustalenie jej przebiegu. 

Opinia dotyczy  drogi na działce 62/2 o długości ok. 380 m.b., o znaczeniu lokalnym i 

nie zaliczoną do innych kategorii, stanowiącą uzupełnienie sieci dróg służących 

miejscowym potrzebom i przebiega od ul. Mennonitów do ul. Wiślanej na terenie 

Gminy Wielka Nieszawka. 

6. Zarząd podjął uchwałę zmieniającą w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Toruńskiego na rok 2017. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG 

STANU NA DZIEŃ  26.04.2017r. 

 

I. WYDATKI BUDŻETOWE  

 

DZIAŁ 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Rozdział 71015 Nadzór budowlany  

Dokonuje się przesunięć w planie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 

Toruniu w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej. 

 

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

W rozdziale 75404- Komendy Wojewódzkie Policji wprowadza się z rezerwy ogólnej środki 

na zadanie: wyposażenie posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej w wysokości 22.280 zł. 

 

 DZIAŁY Starostwa Powiatowego w Toruniu (700, 750, 852) 

1.Dokonuje się przesunięć w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Toruniu w 

ramach poszczególnego działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej . 

2. Wprowadza się częściowe współfinansowanie za 

 

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 

W rozdziale 75818 dokonuje się częściowego podziału rezerwy ogólnej : 

LP Wyszczególnienie wydatków 

Klasyfikacja  

budżetowa Kwota Jednostka realizująca  zadanie 

1 

Zakupy mebli dla posterunku policji w 

Złejwsi Wielkiej  754/75404 22 280,00 Starostwo Powiatowe w Toruniu 

2 Likwidacja awarii zbiornika ciepłej wody  852/85202 13 500,00 DPS Browina  

3 

Koszt własny zadania : zakup pomocy 

dydaktycznych  do realizacji praktycznej 

nauki zawodu  801/80130 2 500,00 Z.SZ.CKU Gronowo 

4 

Remont sali gimnastycznej w Z.SZ im. 

UE w Chełmży 801/80111 50 000,00 Z. Sz. im. UE w Chełmży 

5 

Powróćmy jak za dawnych lat - 

zabezpieczenie częściowego udziału 

własnego w projekcie  852/85295 4 480 Starostwo Powiatowe w Toruniu 
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DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

W planie finansowym Z.SZ. Ponadgimnazjalnych w Chełmży dokonuje się zmian wewnątrz 

planu.  

 

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA I DZIAŁ 855 

1.W rozdziale 85202,85203 i 85508 dokonuje się zmian w planach finansowych 

następujących jednostek organizacyjnych :DPS Dobrzejewice, DPS Wielka Nieszawka , 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży i PCPR w Toruniu. 

2. W rozdziale 85295 w Starostwie Powiatowym wprowadza się częściowy wkład własny 

dotyczący realizacji  zadania pn. „Powróćmy jak za dawnych lat – Otwarci na historię, 

tradycję i naturę” w wysokości 4.480 zł. stanowiący wydatki bieżące zadania. Całkowita 

wartość zadania wynosić będzie 125.000 złotych, przy czym dotacja z budżetu państwa 

stanowić będzie 80 % wartości zadania i wynosić będzie 100.000 zł., wkład własny powiatu 

to 25.000 zł. Zadanie realizowane w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Dotacja budżetu państwa oraz 

pozostała część wkładu własnego powiatu wprowadzona zostanie do budżetu w terminie 

późniejszym. Zadanie realizowane będzie dla mieszkańców domów pomocy społecznej oraz 

uczestników zajęć  środowiskowych domów samopomocy – osób z zaburzeniami 

psychicznymi w okresie maj – grudzień 2017 r. Realizacja zadania – Starostwo Powiatowe. 

 

II.INNE ZMIANY   
Dokonuje się zmian zał. Nr 5 do uchwały budżetowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Zarząd Podjął uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictw panu Pawłowi 

Przyjemskiemu pełniącemu obowiązki dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla 

Powiatu Toruńskiego w Toruniu:  

- do wykonywania wszelkich czynności związanych z zarządzaniem jednostką,  

- do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji zadań realizowanych ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

-  do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektów wdrażanych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

- do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektów wdrażanych 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój na lata 2014 – 2020. 

8. Zarząd podjął uchwałę w sprawie  zatwierdzenia koncepcji projektu pn: „Program 

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, planowanego 

do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. 

Celem projektu będzie wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla 

powiatowego w rozwoju systemu wspierania rodzin, w tym zwiększenie dostępu do 
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usług asystenta rodziny w gminie oraz do usług koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej w powiecie. Projekt realizowany będzie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

Wartość całkowita projektu to 71.652,00 zł. a wymagany wkład własny to 25.642,44 

zł. 

9. Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez sędziów Sądu 

Rejonowego w Toruniu w domach pomocy społecznej w Pigży, Browinie, Wielkiej 

Nieszawce oraz Dobrzejewicach. 

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w trybie rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości w sprawie sprawowania kontroli przyjęcia i przebywania osób z 

zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz 

sposobu jej dokonywania, kontrola obejmowała okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 

grudnia 2016 r., a przedmiotem kontroli było: 

 badanie prawidłowości prowadzenie dokumentacji stanowiącej podstawę przyjęcia do 

placówki i przebywania w niej osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 badanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej 

zastosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowania świadczeń zdrowotnych 

stwarzających podwyższone ryzyko dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 badanie współdziałania placówki z rodzinami i opiekunami osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

 badanie prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków osób z 

zaburzeniami psychicznymi przebywających w placówce. 

Podczas kontroli zapoznano się z: 

- aktami osobowymi pensjonariuszy z zaburzeniami psychicznymi, 

- dokumentacją lekarską pensjonariuszy, 

- zeszytem skarg i wniosków, 

 - rejestrem stosowania środków przymusy bezpośredniego (tylko w DPS Pigża). 

Ponadto informacje zebrano od osób obecnych przy kontroli i od mieszkańców także tych z 

zaburzeniami psychicznymi. W opinii wizytujących ocena kontrolowanych Domów jest 

pozytywna, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie legalności przyjmowania i 

przebywania w DPS osób z zaburzeniami psychicznymi, przestrzegania ich praw oraz 

warunków w jakich one przebywają. W placówkach prowadzone są zeszyty skarg i 

wniosków, w których nie zanotowano żadnych wpisów. Dokumentacja medyczna 

mieszkańców jest prowadzona prawidłowo. Domy są otwarte, brak ograniczeń co do 

odwiedzin oraz rozmów telefonicznych z bliskimi, a funkcjonowanie domów nie budzi 

zastrzeżeń. 

 

Przygotowała: 

K. Machalewska 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

111hyhyyntgfmjudm 


