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Lesznowola, 11.03.2013 r.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa

W odpowiedzi na pismo RPO-718232-VII-720.3/12/MK informuję,

1. Zmieniono Regulamin Organizacyjny ( n i e  ma w nim środków dyscyplinujących 
mieszkańców. Nowy regulamin przekazano do Starostwa celem zatwierdzenia przez 
Zarząd Powiatu);

2. Pielęgniarki wydają preparaty wg zleceń lekarza ;
3. Pokój wyciszeń opróżniono ze sprzętów zbędnych;
4. Szyby w drzwiach sypialni oklejono folią;
5. W ramach zajęć terapii i k-o zwiększono oddziaływania na mieszkańców w celu 

rozwijania ich samodzielności i rozszerzono propozycje spędzania czasu wolnego.
6. W ramach posiadanych środków będziemy organizować szkolenia dla personelu, w tym 

zakresie stosowania przymusu bezpośredniego ( ostatnie przeprowadzono w dniu 
20.11.2012 r.);

7. W zeszycie wypadków medycznych dopisaliśmy rubrykę o okolicznościach zdarzenia;
8. Okna w starym budynku są drewniane starego typu. Pomimo założenia uszczelek podczas 

silnego wiatru dochodzi do niewielkich zmian temperatury. W pokojach mieszkańców 
temperatura nie była niższa niż 19 °C.

9. Zeszyt skarg i wniosków wywieszono w miejscu ogólnodostępnym na parterze w 
świetlicy Domu, na piętrze jest w dyżurce pielęgniarek,

10. Zbiór praw i obowiązków mieszkańców wcześniej dostępny w gabinecie pielęgniarek 
oraz u pracowników socjalnych, wywieszony jest w formie książki pod tablicą ogłoszeń;

11. Obecnie pracuje w Domu 2 psychologów wolontariuszy, zaś środki na płace są skromne. 
Rozważymy jednak zatrudnienie psychologa na pełen etat.

12. Jeśli znajdują się chętni mężczyźni do pracy, mający stosowne wykształcenie będziemy 
ich zatrudniać w miarę posiadanych wolnych etatów.
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Do wiadomości:
1. Starosta Powiatu Grójeckiego
2. Kierownik Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 

Placówka zamiejscowa w Radomiu
3. Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Grójcu
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Biuro Rzecznika Spraw Obywatelskich 

Al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

W odpowiedzi na pismo RPO-718232-VII-720.3/12/MK, dotyczące zaleceń 

pokontrolnych po wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji w Domu Pomocy 

Społecznej „Pod Topolami" w Lesznowoli informuję:
Obowiązkiem Powiatu jako organu prowadzącego jest uchwalić budżet między 

innymi dla każdej podległej jednostki organizacyjnej. Dyrektorzy domów pomocy 

społecznej otrzymują plan rocznego budżetu zapewniający bieżącą działalność i 

samodzielnie decydują o strukturze zatrudnienia.
Ze względu na trudną sytuację finansową samorządu Powiatu Grójeckiego w 

bieżącym roku nie ma możliwości przeznaczenia środków finansowych na dodatkowe 
etaty w podległych jednostkach.
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