
Protokół
z kontroli przeprowadzonej w dniu  27.04.2007 r.

w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.
                                              
   Kontrolę przeprowadzili pracownicy w Kielcach, w następującym składzie:
1. Paweł Krupski  -  Inspektor
2. Agnieszka Herbuś - Inspektor Wojewódzki
działający na podstawie upoważnienia Nr 216,217 z dn. 26.04.2007r. 
Kontrola została wpisana do książki kontroli jednostki pod poz. 97. 
Dom Pomocy Społecznej w Zborowie posiada Regon  Nr 000294119 oraz  NIP 655-11-90-
318. Dom Pomocy Społecznej  zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 19 
decyzją znak: PS.II.9013/1-19/06 z dnia 22.01.2007 r. na czas nieokreślony.
Kontrolą  objęto  okres  od   dn.  23.05.2005  r.  do  dn.27.04.2007r.
 Dyrektorem  Domu  jest  Pani  Helena  Bebel.  Podmiotem  prowadzącym  Dom  Pomocy 
Społecznej w Zborowie jest  Zarząd Powiatu Buskiego.
Zgodnie z art.112, ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (Dz.U. Nr 64, 
poz.593) ,,Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad 
działalnością  rodzinnej  opieki  zastępczej,  ośrodków  adopcyjno-opiekuńczych,  jednostek 
specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparci, domów pomocy 
społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych”

Przedmiot kontroli:
Na podstawie art.22, art.152 ustawy z dnia 12 marca 2004 r,  o pomocy społecznej 

(Dz. U. Nr 64, poz.593), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz.1966), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 
19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz.1837) oraz 
rozporządzenia  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  23  marca  2005r  w sprawie  nadzoru  
i kontroli w pomocy społecznej  ( Dz. U. Nr 61,poz.543 z późn. zm. ) kontrolą objęto:
1. Standard świadczonych usług, a w szczególności:
*  zakresu i jakości usług opiekuńczych i wspomagających,
*  przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności mieszkańców do informacji o swoich 
    prawach,
*  współdziałania pracowników Domu z rodziną lub opiekunem prawnym mieszkańca,
*  poziomu wykształcenia i kwalifikacji zatrudnionych w Domu pracowników.
2. Wykonania zaleceń pokontrolnych.

W wyniku  przeprowadzonej  kontroli  nie  stwierdzono  nieprawidłowości  w  jakości 
świadczonych usług na rzecz mieszkańców. W związku z powyższym nie wydano zaleceń 
pokontrolnych.

Protokół podpisali:
Ze strony jednostki kontrolującej:                            Ze strony jednostki kontrolowanej: 
1. Agnieszka Herbuś                                                 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
2 .Paweł Krupski                                                       w Zborowie
                                                                                   P. Helena Bebel 


