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Pani Renata Sychowicz   
Kierownik
Całodobowej Placówki  
Mękarzów 35A
29-130 Moskorzew  

Wydział  Polityki  Społecznej  Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 
przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, jaka miała miejsce w dniu 3 stycznia 
2011 roku w Całodobowej Placówce w Mękarzowie 35A, gm. Moskorzew.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 22 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 
2004  r.  o  pomocy  społecznej  (t.j.  Dz.  U.  z  2009  r.  Nr  175,  poz.1362  z  późn.  zmian.),  
rozporządzenia  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  28  kwietnia  2005  roku  w  sprawie 
wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki 
zapewniającej  całodobową opiekę  (Dz.  U.   z  2005 r.,  Nr 86,  poz.  740)  i  rozporządzenia 
Ministra  Polityki  Społecznej  z dnia  23   marca   2005  r.  w  sprawie   nadzoru  i  kontroli 
w pomocy  społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61 poz. 543). 

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Wioletta Wieczorek – Kierownik Oddziału Nr upoważnienia 3/11 z dnia 31.12.2010 r. 
(legitymacja służbowa Nr 9)

2. Elżbieta   Paluch - Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 2/11 z dnia 31.12.2010 r. 
(legitymacja służbowa Nr 16). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.

3. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki Nr upoważnienia 1/11 z dnia 31.12.2010r. 
(legitymacja służbowa nr 8). 

W/w kontrola problemowa obejmowała następujące zagadnienia:
1. Standard świadczonych usług na rzecz mieszkańców dot.:
a) potrzeb opiekuńczych,
b) potrzeb bytowych.
2. Prawidłowość prowadzonej dokumentacji osób przebywających w placówce. 
W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:
- od 1 listopada 2010 roku placówkę nielegalnie przejęło Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie 
i Osobom Niepełnosprawnym, które nie posiadało  zezwolenia Wojewody Świętokrzyskiego 
na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę 
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
-  brak  podstaw  prawnych  do  zmiany  przez  Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie  i  Osobom 
Niepełnosprawnym umów i dokumentacji mieszańców,
- Dyrektor Stowarzyszenia nie wypłacił  wynagrodzenia pracownikom za miesiąc listopad  
i grudzień 2010 roku,
- brak podstaw prawnych do zwiększenia odpłatności za pobyt w placówce,   



- placówka świadczy usługi opiekuńcze i bytowe na dobrym poziomie, wymaganym dla tego 
typu placówek,
- pomieszczenia mieszkalne, jak i pomieszczenia higieniczno-sanitarne były czyste i wolne od 
nieprzyjemnych zapachów.

W stosunku do stwierdzonych uchybień nie będących przedmiotem kontroli,  a dot. 
nielegalnego  przejęcia  placówki  w  Mękarzowie  przez  Stowarzyszenie  Pomocy  Rodzinie  
i  Osobom  Niepełnosprawnym,  Wydział  Polityki  Społecznej  ŚUW  w  Kielcach  prowadzi 
odrębne  postępowanie  administracyjne.  Natomiast  w  wyniku  przeprowadzonej  kontroli  
w zakresie standardu świadczonych usług i prawidłowości prowadzonej dokumentacji osób 
przebywających w placówce, zaleceń nie wydano. 

                                         Wystąpienie pokontrolne podpisała
                                                                    z up. Wojewody Świętokrzyskiego

          mgr. Renata Segiecińska
         z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
        Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Otrzymuje:
1. Pan Jarosław Klimek 

Wójt Gminy Moskorzew 
Moskorzew 42
29-130 Moskorzew

2. a/a


