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Katowice, dnia 26 października 2016 roku.
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Szanowna Pani
Krystyna Siejna
Przewodnicząca
Rady Miasta Katowice

W związku zapytaniem Radnych Rady Miasta Katowice na Komisji Polityki Społecznej, która

odbyła się dnia 1 września 2016 roku, na temat przebiegu wizytacji kolonii letnich finansowanych przez

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, przekazuję w załączeniu materiał na powyższy temat

jako informację uzupełniającą do materiału przekazanego w dniu 21 października 2016 roku pt.

"Sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z akcji zorganizowanego wypoczynku dzieci

i młodzieży w mieście w okresie wakacyjnym w 2016 roku".

Z poważaniem
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Do wiadomości:

1. Sekretarz Miasta
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INFORMACJA NA TEMAT KONTROLI KOLONII LETNICH FINANSOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

(UZUPEŁNIENIE DO MATERIAŁU NA KOMISJĘPOLITYKISPOŁECZNEJW DNIU 10 LISTOPADA2016: "Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z akcji zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w mieście w okresie wakacyjnym w 2016 roku")

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach przeprowadził 2 kontrole organizacji wypoczynku letniego dla dzieci, zgodnie z poniższym
wykazem:

Organizator: Agencja Turystyczna "OLA" z Siemianowic Śląskich.

Lp.

Dom
Wczasowy
MARZENA,
Rabka-Panice
129a
34-700 Rabka
Zdrój

Data
kontroli

Osoby
przeprowadzające

kontrolę
UWAGI

Miejsce
kolonii

1. 15.07.2016 Radni Rady Miasta
Katowice:
- Józef Zawadzki,
- Krystyna Panek,
- Damian Stępień,
- Patrycji Grolik.

Pracownicy Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej:
- Karina Bogacka,
- Anna Michalska.

W takcie kontroli przeprowadzonej przy udziale radnych Rady Miasta Katowice:
wykazano:

1. Niewłaściwy podział grup.
Zgodnie z umową liczebność grup miała być maksymalnie 15 osobowa.
Zastano podział 1-15,11-16,111-15,IV-16, V-17, VI-17, VII-g, VIII-S.
Zgłoszono kierownikowi kolonii potrzebę pilnego dostosowania grup do
wymaganej liczby osób.

2. Brak prowadzenia na bieżąco dzienników zajęć.
Poinformowano kierownika kolonii o konieczności zgłoszenia wychowawcom
potrzeby codziennego uzupełniania wpisów w dziennikach zajęć zgodnie
z rozkładem dnia.

3. Problemy z dostarczaniem ciepłej wody.
Woda w większości pokoi jest zimna, po odczekaniu w niektórych pokojach była
cieplejsza. Wieczorami jak podaje kierownik jest trochę lepiej z ciepłą wodą.
Kierownik kolonii będzie rozmawiał z właścicielami obiektu na temat
usprawnienia dopływu ciepłej wody.

4. Przeznaczenie kieszonkowego na wspólne zakupy - lody, a nie przekazanie
każdemu dziecku kieszonkowego do dyspozycji. Ustalono, że pozostała kwota
zostanie przekazana do rąk dzieci - potwierdzenie odbioru w formie listy.

5. W niektórych pokojach np. nr 32 jest bardzo mała łazienka. Należy rozważyć

#



możliwość zakwaterowania w takich pokojach na kolejnych turnusach mniejszej
liczby dzieci. Po wizytacji wszystkich pokoi zastrzeżenia budzi stan niektórych
łóżek, część do pilnej wymiany. W pokojach np. 32, 19 są dołożone nieużywane
łóżka, które należy usunąć.

6. Wydzielenie izolatki w której nocuje pielęgniarka. Izolatka to odrębne
pomieszczenie do wykorzystania w razie potrzeby, które nie powinno pełnić innej
funkcji. Gdyby istniała potrzeba skorzystania z izolatki wątpliwość budzi fakt
przechowywania tam leków.

7. Nieczynną ubikację przy sali dyskotekowej. Ustalono, że awaria spłuczki zostanie
niezwłocznie usunięta.

Dodatkowe uwagi:
1. Konieczność przykrywania pokrywką wystawionej na zewnątrz herbaty.
2. Rozważenie możliwości wprowadzenia do jadłospisu ryb.

W związku z powyższym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
zalecił:

I. Terminowo:
1. Wyjaśnić niewłaściwy podział grup.
2. Wyjaśnić rozwiązanie kwestii zimnej wody.
3. Po zakończeniu turnusu dostarczyć listę - potwierdzenie odbioru kieszonkowego.
4. Poinformować, czy wymieniono łóżka, czy istnieje możliwość zmiany liczebności

dzieci w pokojach z małymi łazienkami.
5. Poinformować, czy można zabezpieczyć nocleg pielęgniarki w innym pokoju.
6. Poinformować, czy naprawiono spłuczkę w ubikacji przy sali dyskotekowej.

II. Na bieżąco:
1. Prowadzić dzienniki zajęć.

Nałożono na organizatora karę w wysokości 200 zł. za brak zapewnienia ciepłej wody
przez całą dobę. Pozostałe zalecenia wykonano.



2. Dom
Wczasowy
MARZENA,
Rabka-Ponice
129a
34-700 Rabka
Zdrój

10.08.2016 Pracownicy Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej:
- Halina Skrzypek,
- Lidia Koch.

W protokole kontroli organizacji wypoczynku letniego wykazano:
1. Większa ilość łóżek niż dzieci przebywających na koloniach.
2. W pomieszczeniu przeznaczonym na izolatkę (pokój nr 1) nocuje również

pielęgniarka. Tłumaczone jest to koniecznością doglądania dziecka w czasie
choroby. Jedno dziecko przyjechało z astmą i miało duszności wymagające stałej
obecności pielęgniarki.

3. Prowadzona lista, na której podpisują się dzieci otrzymujące kieszonkowe.
W trakcie kontroli zostały dopisane kwoty kieszonkowego.

4. Dzienniki zajęć prowadzone na bieżąco przez każdego wychowawcę.
5. Kadra kolonijna zgodna ze zgłoszeniem.
6. W każdym pokoju łazienka z umywalką, toaletą i kabiną prysznicową. Woda ciepła

dostępna na bieżąco.
W związku z powyższym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zaleca:

I. Terminowo: brak

II. Na bieżąco:
1. Usunąć z pokoi nieużywane łóżka.
2. Uzupełniać listy wypłat kieszonkowego.
3. Zabezpieczyć nocleg pielęgniarki w innym pokoju niż izolatka.

Kary nie nałożono. Zalecenia wykonano.

WYDZlf,Ł POLITYKI ~f'r~
(hvu-

Podinspektor
Anna Szczęcb

13Clftlni~ WVd~\itYKi Spolecmel

mIl Nał!,,]!!a~vI-lmSimi~1

WlCEPREZYOENT IASTAtTOWICElA .t;Uba


