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Protokół Nr XVIII/2004 
posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 

z dnia 22 marca 2004r. 

Posiedzenie Komisji odbyło się 22 marca 2004 roku, o godz. 13    w 
Domu Pomocy Społecznej w Dębcach  
W posiedzeniu wzięło udział 6 członków Komisji (lista obecności - zał. nr 1). 

Członkowie Komisji zwiedzili obiekty Domu Pomocy Społecznej. Sytuację 
jednostki przedstawił dyrektor Antoni Kluzek. 
Antoni Kluzek: W Domu mamy 72 pensjonariuszy, są to osoby z naszego 
powiatu i gminy. Do dyspozycji mieszkańców są dwa pawilony mieszkalne. 
Pawilon piętrowy zajmują osoby leżące, wymagające stałej opieki. Wyposażony 
jest on windę balkonową do transportu osób niepełnosprawnych. W budynku 
znajduje się kuchnia, stołówka, świetlica, kaplica, gabinet fizjoterapii oraz pokój 
lekarsko-pielęgniarski. W drugim budynku mieszkają pensjonariusze 
sprawniejsi, mogący poruszać się samodzielnie. Mieści się w nim administracja 
DPS oraz podręczny sklepik prowadzony przez jedną z pensjonariuszek. 
Zadaniem DPS jest całodobowe zabezpieczanie opieki i świadczeń z zakresu 
opieki zdrowotnej. Oferta usług wzbogacona jest o czynną rehabilitację fizyczną 
i psychiczną. Realizowana ona jest przez wykwalifikowanych pracowników 
prowadzących pracownię fizjoterapii i pracownię terapii zajęciowej.  
Położenie obiektu nad rzeką i w pobliżu lasu umożliwia mieszkańcom spędzanie 
czasu na wędkowaniu, grzybobraniu i spacerach po okolicy. Dom dysponuje 
ogrodzonym terenem, na którym mieszkańcy mogą prowadzić ogródki 
warzywne i kwiatowe. Na terenie domu organizowane są spotkania 
integracyjne, wycieczki turystyczno- rekreacyjne co sprzyja powstawaniu więzi 
między mieszkańcami i pracownikami. 
W. Kmieciak: czy podopieczni mają całodobową opiekę pielęgniarską? 
A. Kluzek: w tej chwili mamy 5 pielęgniarek pełniących dyżury. W nocy, nad 
mieszkańcami czuwa pielęgniarka dyżurna i pokojowa. Lekarz przyjeżdża raz w 
tygodniu. 
B. Sakowski: jakie macie zamierzenia remontowe na ten rok? 
A. Kluzek: w tym roku chcemy zrobić odboje od ścian, które zabezpieczą je 
przed uszkodzeniami przez wózki inwalidzkie. W celu podniesienia standardu w 
naszym obiekcie, planujemy instalację systemu przyzwaniowo-alarmowego.  
J. Podleśny:  czy koszt utrzymania mieszkańca pokrywa dotacja z Urzędu 
Wojewódzkiego? 
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A. Kluzek: 30% kwoty miesięcznego utrzymania mieszkańca pochodzi ze 
świadczeń pensjonariusza, Cały miesięczny koszt utrzymania jednego 
mieszkańca w 2004 roku został określony na kwotę 1 589,27 zł. 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 
Przewodniczący Komisji 
   Bronisław Sakowski 

 

 
 


