
Sprawozdanie
z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Spotecznej w Bystrzycy Ktodzkiej w zakresie
realizacji zadah statutowych i regulaminowych, finansdw, stanu zatrudnienia, opieki

lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontdw w jednostce,
warunkdw mieszkaniowych oraz aktualno^ci dokumentacji technicznej

Na podstawie protokotu z dnia 11 maja 2021 r. z kontroli funkcjonowania Domu
Pomocy Spotecznej w Bystrzycy Ktodzkiej w zakresie realizacji zadan statutowych
i  regulaminowych, finansow, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych, stanu
technicznego obiektu- inwestycji, remontow w Jednostce, warunkow mieszkaniowych oraz
aktualnosci dokumentacji technicznej, przygotowanego przez zespot kontrolny w sktadzie:

1) Grzegorz Kuza k- przewodniczqcy zespofu kontrolnego

2) Jacek Hecht

3) Stawomir Karwowski

4) Jarostaw Przybyt

5) TadeuszZielihski

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

Data kontroli: 20 kwietnia 2021 roku, podczas posiedzenia Komisji RewizyJneJ.

Miejsce kontroli: kontrola odbywata si^ zdalnie poprzez aplikacjQ Microsoft Teams, na
podstawie przedtozonej przez dyrektora Jednostki informacji.

Zakres kontroli:

1) realizacja zadah statutowych i regulaminowych przez Jednostk^,
2) finanse (w tym: informacje dotyczqce m.in. budzetu wformie tabelarycznej,

informacji ofunduszu piac, przeznaczeniu srodkow na materiaiy dydaktyczne
oraz na te zwiqzane z codziennymi potrzebami mieszkahcow, informacje na
temat ogrzewania budynku i kwot z tym zwiqzanych, a takze ewentuainych
srodkow na dodatkowe wynagrodzenia dia pracownikow za opiekq nad
pensjonariuszami przeniesionymi czasowo ze ziikwidowanego Domu Pomocy
Spotecznej w Szczytnej),

3) Stan zatrudnienia,
4) opieka lekarska podopiecznych,
5) Stan techniczny obiektu- inwestycje, remonty w Jednostce,
6) warunki mieszkaniowe,
7) aktualnosc dokumentacji technicznej.

Kierownik Jednostki kontrolowanej: Pani Partycja Mikotajczyk (dyrektor Jednostki od 25 lipca
2020 roku).

Zespot kontrolny zapoznat sIq i przyjqt informacje przygotowane przez kontrolowanego.
Podczas kontroli wyjasnienia ztozyta dyrektor Jednostki p. Patrycja Mikotajczyk.



Zespdf kontrolny w wyniku kontroli nie przyjqf zadnych wnioskow i zaiecen pokontrolnych
w powyzszym zakresie funkcjonowania Domu Pomocy Spofecznej w Bystrzycy Ktodzkiej
} zakohczyt kontrolq.

Ktodzko, 11 maja 2021 roku Przeyi/<3dniczq^ zespoiyjcontrolnego

trzegorz Kuzak


