
P r o t o k ó ł
z kontroli  przeprowadzonej  w  dniu  30.03.2007 r.
w  Domu  Pomocy   Społecznej  w Łagiewnikach.

          Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:
                                                                                              
1. Agnieszka Herbuś - Inspektor Wojewódzki,
2. Paweł Krupski -  Inspektor 

działający na podstawie upoważnienia Nr 144,145 z dnia 29.03.2007 r. 
Kontrola została wpisana do książki kontroli jednostki pod poz. 44
Kontrolą objęto okres od  24.03.2006 r. do dn. 30.03.2007 r.
Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej jest Pani Teresa Biegańska. Zastępcą Dyrektora - Pan 
Marek Kułanowski.
Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach posiada Regon:  292380810 oraz  NIP 655-12-57-
821. Placówka wpisana jest do Rejestru Wojewody pod pozycją Nr 21 (PS.II.9013/21/2001z 
dnia 10.01.2001 r.).
Podmiotem  prowadzącym  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Łagiewnikach   jest   Starosta 
Powiatu Kieleckiego.
Zgodnie z art.112 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 z 
dnia  15  kwietnia  2004  r.  poz.593  ze  zm.)  ,,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 wsparcia, 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  z  późn.  zm.),  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. Jakość świadczonych usług, tj.:
- warunki lokalowe,
- personel (kwalifikacje personelu, szkolenia, struktura zatrudnienia),
-  zasady  funkcjonowania  placówki  (w  tym  procedury  na  rzecz  mieszkańca,  opieka 
pielęgniarsko-medyczna,  terapia,  indywidualne  plany  wspierania  mieszkańca,  żywienie, 
współpraca ze środowiskiem itp.). 
2. Realizację programu naprawczego.
3. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.   

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano następujące zalecenia:
1. Informować na bieżąco Wydział o poczynaniach w realizacji programu naprawczego aż do 
momentu jego zakończenia.
2. Zwiększyć zakres zajęć terapeutycznych dla mieszkańców.
3.  Zwiększyć  wskaźnik  zatrudnienia  personelu  bezpośredniej  opieki  do  zgodnego  z 
wymogami.
4.  W związku ze zmianami do ustawy o pomocy społecznej z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. 



Nr  48,  poz.  320)  należy  su7kcesywnie  dążyć  do  sklasyfikowania  typu  domu  zgodnie  z 
ustawą. 
                                                          
Protokół podpisali:
Ze strony jednostki kontrolującej:                            Ze strony jednostki kontrolowanej: 
1. Agnieszka Herbuś                                                 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
2 .Paweł Krupski                                                       w Łagiewnikach
                                                                                   P. Teresa Biegańska


