Sprawozdanie

z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Spotecznej w Podzamku w zakresie realizacji
zadah statutowych i regulaminowych,finansow,stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej
podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontow w jednostce,
warunkow mieszkaniowych oraz aktualnosci dokumentacji technicznej
Na podstawie protokotu z dnia 20 kwietnia 2021 r. z kontroli funkcjonowania Domu
Pomocy Spotecznej w Podzamku w zakresie realizacji zadan statutowych i regulaminowych,
finansow, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego obiektuinwestycji, remontow wjednostce, warunkow mieszkaniowych oraz aktualnosci dokumentacji
technicznej, przygotowanego przez zespot kontrolny w sktadzie:
1) Grzegorz Kuzak- przewodniczqcy zespofu kontrolnego
2) Jacek Hecht

3) Stawomir Karwowski

4) Jarostaw Przybyt
5) Tadeusz Zielinski

Komisja Rewizyjna ocenita wyniki tej kontroli i opracowata niniejsze sprawozdanie dia Rady
Powiatu Ktodzkiego.

Data kontroli: 23 lutego (I cz.) i 16 marca (11 cz.) 2021 roku, podczas posiedzeh Komisji
Rewizyjnej.

Miejsce kontroli: kontrola odbywata s\q zdalnie poprzez aplikacj^ Microsoft Teams, na
podstawie przedtozonej przez dyrektora jednostki informacji, uzupetnionych o wnioskowane
materiaty na posiedzenie w dniu 16 marca 2021 roku.
Zakres kontroli:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

realizacja zadah statutowych i regulaminowych przez jednostkQ,
finanse,
Stan zatrudnienia,
opieka lekarska podopiecznych,
Stan techniczny obiektu- inwestycje, remonty w jednostce,
warunki mieszkaniowe,
aktualnosc dokumentacji technicznej.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Pani Matgorzata Pajor (dyrektor od 1 maja 2020 roku).
Zespot kontrolny zapoznat siq i przyjgt informacje przygotowane przez kontrolowanego.
Podczas I czQsci kontroli wyjasnienia ztozyta dyrektor jednostki p. Matgorzata Pajor. Komisja
zawnioskowata wowczas o uzupetnienie materiatow o szczegotowe kwestie budzetowe
(informacje dotyczqce m.in. budzetu wformie tabelarycznej, informacji ofunduszu ptac, przeznaczeniu
srodkow na materiafy dydaktyczne oraz na te zwiqzane z codziennymi potrzebami mieszkancow,
informacje na temat ogrzewania budynku i kwot z tym zwiqzanych, a takze srodkow na dodatkowe
wynagrodzenia dia pracownikow za opiek^ nad pensjonariuszami przeniesionymi czasowo ze
zlikwidowanego Domu Pomocy Spofecznej w Szczytnej).

Podczas II czQsci kontroli cztonkowie zespotu kontrolnego otrzymali szczegotowe informacje
finansowe. Wyjasnieh udziellta rowniez Gtowna Ksl^gowa jednostki p. Anna Walusiak, w
oparciu o przygotowan^ 1 przedstawiong cztonkom zespotu kontrolnego dokumentacj^.
Zespot kontrolny w wyniku kontroli nie przyjqi zadnych wnloskow 1 zaieceh pokontrolnych
w powyzszym zakresie funkcjonowania Domu Pomocy Spotecznej w Podzamku / zakonczyf
kontrolq.

Podczas realizacji procedur kontrolnych czfonkowie zespotu jednogfosnie przyjqli ogdiny
wniosek skierowany do Zarzqdu Powiatu Ktodzklego, w oparciu o plan kontroli no 2021 rok
przewidujqcy kontroie jednostek, w tym domow pomocy spotecznej o przygotowanie,
w terminie do nast^pnego posiedzenia komisji tj. 20 kwietnia 2021 roku informacji dotyczqcych
sposobu ogrzewania budynkow nalezqcych do mienia powiatu, w ktorych mieszczq si^ siedziby
starostwa, oddziatow zamiejscowych oraz wszystkich Jednostek organizacyjnych- done no
podstawie zatqczonej tabeii.
Odpowiedz na wniosek zostata przekazana.

Ktodzko, 20 kwietnia 2021 roku

Przewodj}iczp^zeppotpJiontrolnego
irzegdrz Kuzak

