
Protokół Nr  3k/2015 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik 

odbytego w dniach 20.03.2015r.  

 
 
 
Komisja obradowała w składzie: 

 

1. Bogumił Wąs – przewodniczący, 

2. Małgorzata Pietroczuk – członek, 

3. Anna Łukasiewicz       –   -„- 

4. Jan Miske    –     -„- 

5. Krzysztof Tkacz         –      -„-   

 

Celem posiedzenia Komisji była analiza sprawozdań końcowych za 2014 rok z wykonania 

zadania publicznego z zakresu : 

1) pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz 

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w rehabilitacji, 

2) z realizacji „ Szkolenie w trzech grupach wiekowych oraz udział w pięciu 

Grupach wiekowych w rozgrywkach piłkarskich, 

ad.1) Komisja ustaliła, że całość zadania opiewa na kwotę 123.051,58zł w tym datacja z 
budżetu gminy 40.000,-zł co stanowi 31,90% wykonanego zadania 
Stacja Opieki Caritas w Kamienniku w ramach zadania zrealizowała : 

1. Liczba pacjentów korzystających ze świadczeń – 85 pacjentów, 
2. Liczba wizyt domowych – 4.937 
3. Liczba wszystkich czynności – 23.738 zabiegi, w tym: 

a) czynności higieniczno-pielęgnacyjne – 5823 
b) czynności zabiegowe – 14191,  
c) diagnostyczne – 2893  
d) socjalno-bytowe – 679, 
e) zakresu promocji i edukacji  zdrowotnej – 152. 

             4.    Ilość osób korzystających ze sprzętu – 20. 
             5.    Ilość wypożyczonego sprzętu do domu : 
                     a) wypożyczony łóżek – 8, 
                     b) wypożyczonych materacy p/odleżynowych – 8, 
                     c) wózków inwalidzkich – 6, 
                     d) krzeseł toaletowych – 4, 
                     e) chodzików – 4 
      f) kul łokciowych i pachowych – 7par.  
Gabinet rehabilitacyjny w Kamienniku 

1. Roczna liczba pacjentów korzystających ze świadczeń – 210, 
2. Roczna liczba wizyt w gabinecie – 2.257, 



3. Roczna liczba wszystkich świadczeń – 6340 zabiegi, w tym: 
a) zabiegi z zakresu kinezyterapii – 530, 
b) zabiegi z zakresu masażu – 600, 
c) zabiegi z zakresu elektro-lecznictwa – 2.110, 
d) zabiegi z zakresu pola magnetycznego – 740 
e) zabiegi z zakresu światłolecznictwa  - 2.360. 

 
ad. 2 Całość zadania z zakresu Sportu opiewa na kwotę 40.820,-zł w tym dotacja z budżetu 
gminy 40.000zł., powyższą kwotę wydatkowano na : 

1. Opłata za udział w rozgrywkach – 1.850,-zł 
2. Delegacje sędziowskie – 7.723,-zł 
3. Transport zawodników- 2.568,-,-zł 
4. Opłaty rejestracyjne i inne – 1.339,50zł 
5. Ubezpieczenia zawodników – 1.375,-zł 
6. Składki członkowskie – 550,-zł 
7. Zakup sprzętu sportowego – 7959,13zł 
8. Inne koszty – 17.455,37zł 

 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Wnioski pokontrolne: 
 

1. Zwiększyć środki na zatrudnienie rehabilitanta z ½ etatu na 1 etat – obecnie 
pracownik z uwagi na ilość wykonywanych zabiegów nie jest w stanie zrealizować 
wszystkich zabiegów  na ½ etatu . Zwiększenie środków jest uwarunkowane 
podjęciem  kierunkowych studiów wyższych.  Powyższe ustalono w rozmowie z 
obecnym rehabilitantem. 

2. Komisja wnioskuje o zorganizowanie spotkania przez Zarząd GLKS w Kamienniku z 
przedstawicielami sportu z poszczególnych miejscowości w celu wypracowania 
wspólnych działań mających propagowanie sportu na terenie Gminy Kamiennik. 
Powyższe ustalono z Wiceprezesem p. Janem Skiba. 

 
 
 
  

 
        1. ………………………………. 

            ( Przewodniczący Komisji) 

2. ………………………………. 

3. ………………………………. 

4. ……………………………….. 

5. ………………………………. 

 


