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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 9 października 2015 r., na podstawie art. 22,126 i 127 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. Nr 163, ze zm.), zwanej dalej ustawą oraz 

Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 569 z dnia 5 października 2015 r., zespół kontrolny 

w składzie: Michalina Jarocka - inspektor wojewódzki -  przewodnicząca kontroli i Sylwia 

Geppert -  inspektor wojewódzki z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę doraźną w Domu Opieki im. Św. 

Jadwigi w Brzegu Dolnym. Tematem kontroli była ocena standardu usług w zakresie warunków 

bytowych określonych w art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W okresie objętym kontrolą Kierownikiem jednostki była Pani Edyta Warchoł, która 

odpowiadała również za wykonanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Ustalenia kontroli -  dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację, informacje 

i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika -  zostały zawarte w protokole, do którego nie 

wniesiono zastrzeżeń.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie 

z nieprawidłowością.

Dom Opieki im. Św. Jadwigi w Brzegu Dolnym, Al. Jerozolimskie 24 posiada 

zezwolenie Wojewody Dolnośląskiego Nr PS. KNPS.9423.18.2014 z dnia 19 września 2014 r. 

dla 20 mieszkańców, którzy mają do dyspozycji wyposażone pokoje o wymaganym metrażu 

i łazienki - zgodnie z standardem określonym w art. 68 pkt 4 ww. ustawy. Placówka posiada



również pokój dziennego pobytu z jadalnią, podręczne pomieszczenie 

do prania i suszenia oraz inne pomieszczenia gospodarcze.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że na terenie Domu w dniu 9 października 

2015 r. przebywało całodobowo 28 mieszkańców przewlekle chorych, niepełnosprawnych oraz 

w podeszłym wieku. Stwierdzono, że liczba mieszkańców jest niezgodna z ilością miejsc 

określoną w ww. zezwoleniu wydanym przez Wojewodę Dolnośląskiego.

W zakresie miejsca zamieszkania i utrzymania czystości w trakcie czynności kontrolnych 

nie stwierdzono nieprawidłowości -  przestrzegane są wymogi art. 68 ust.4 i 6 pkt 5-6 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli:

1. Niezgodność ilości mieszkańców przebywających w odniesieniu do wydanego przez 

Wojewodę Dolnośląskiego ww. zezwolenia.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) wydaje się następujące zalecenie pokontrolne wynikające 

ze stwierdzonych nieprawidłowości:

Zalecenie nr 1

Ad. 1. Należy dostosować liczbę osób przebywających w placówce do wydanego 

zezwolenia lub zwrócić się do Wojewody z wnioskiem o zwiększenie liczby miejsc 

w placówce.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie 

wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, poz. 739). 

Termin realizacji zalecenia: Niezwłocznie

Pouczenie:
Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 

ze zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń 
pokontrolnych, zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę 
o poinformowanie tutejszego Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie 
wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.
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