DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul Kościelna 46
62-561 ślesin

Załącznik nr ...

Uzupełnienie wyjaśnień Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie „
w sprawie skargi z dnia 06.02.2015 r.

Wszystkie działania podejmowane w przedmiotowej sprawie miały na celu dbałość
0 środki publiczne i środki mieszkańców DPS

Przy oszczędnym budżecie jednostki

obowiązkiem dyrektora jest szukanie takich rozwiązań, aby zaplanowane w paragrafie
wydatków kwoty wystarczyły na pokrycie kosztów związanych z całorocznymi potrzebami.
Wydatki na leki wzrosły w przeciągu roku o 11 228zł. W 2013r. była to kwota 15.000 zł
natomiast w 2014r. 26.228zł

Ponieważ ceny leków są bardzo zróżnicowane i zalezą

od wielu czynników takich jak .osobowość prawna apteki, producent leku, ceny hurtowni
farmaceutycznych, wysokość rabatu udzielanego przy zakupie jak również od ilości dawek
zlecanych przez lekarzy specjalistów nie jest możliwe wyłonienie jednego dostawcy leków
Aktualnie dla mieszkańców DPS kupowane są leki w ilości: leki psychotropowe 14 pozycji,
antybiotyki i przeziębienie 14 pozycji, leki internistyczne 63 pozycje, maści 5 pozycji , oraz 66
rodzajów leków z ceną ryczałtową, łącznie 162 rodzaje leków.
Na podstawie wyciągniętych wniosków z postępowania dotyczącego zakupu leków, wspólnie
z Komisją Przetargową działającą w DPS uznano, że leki będą kupowane w różnych
aptekach
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uzasadniającej wybór dostawcy. Nie wyklucza się również realizacji recept w różnych
aptekach według rodzaju leków, jeśli takie rozwiązanie będzie skutkowało oszczędnościami
środków publicznych i środków mieszkańców
Rozumiem niezadowolenie skarżących wynikające z utraty stałego źródła miesięcznego
dochodu, jednak moim obowiązkiem jest szukanie rozwiązań korzystnych dla budżetu domu
1 środków naszych podopiecznych. Dla porównania w styczniu wydatki ogółem na leki to
kwota 11.711,05 zł z czego dps 1.240,59 zł., mieszkańcy 10470.76 zł. W lutym ogółem
7.086.89 zł z czego dps 351,56 zJ mieszkańcy 6.735.33 zł. Czy w takim razie naraziłam na
straty budżet dps i środki mieszkańców''
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