
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 13-14 września 2007 r.
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach.

Nazwa adres placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
                                      Winiary 58
                                      28-136 Nowy Korczyn
                                      Tel.041-377-10-71
                                      Dyrektor p. Ligia Płonka

Placówka posiada Regon 292688760, NIP 655-11-19-059.
Placówka  wpisana  jest  do  Rejestru  Wojewody  –  placówki  opiekuńczo-wychowawcze  
i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze pod nr 7/2001 (PS.II.9014/1).

Podmiotem prowadzącym jest Starosta Powiatu Buskiego.

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

1. Wioletta Wieczorek – Kierownik Oddziału Nadzoru – Upoważnienie nr 559/07 z dnia 
12.09.07 r,

2. Magdalena  Dąbrowska  –  starszy  Inspektor  –  Upoważnienie  nr  560/07  z  dnia 
12.09.07r.

Kontrolę rozpoczęto 13.09.07 r., a zakończono 14.09.07 r. 
Książka kontroli poz. 72
Kontrolą objęto okres od 28.04.06 r. do 14.09.07 r.

Przedmiot kontroli;
Na  podstawie  art.22  ustawy  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593), rozporządzenia MPS z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie 
placówek opiekuńczo-wychowawczych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 37, poz.331), rozporządzenia 
MPS  z  dnia  23  marca  2005  r.  w  sprawie  nadzoru  i  kontroli  w  pomocy  społecznej  
( Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543) i rozporządzenia MIPS z dnia 19 października 2005 r.  
w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania 
w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  oraz  nadzoru  nad  działalnością  ośrodków 
adopcyjno-opiekuńczych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 214, poz. 1812) kontrolą objęto następujące 
zagadnienia:

1. Przestrzeganie standardów usług opiekuńczo-wychowawczych.
2. Zasadność dalszego pobytu dziecka w placówce.
3. Ocenę  działania  placówki  na  rzecz  powrotu  wychowanków  do  rodziny  

i utrzymywania przez nich kontaktów z rodzicami.
4. Przygotowanie  placówki  do  wypełniania  specjalistycznych  zadań  określonych  

w regulaminie.
5. Przestrzeganie  zasad  zatrudniania  wyłącznie  osób  o  kwalifikacjach  określonych  

w  przepisach  dotyczących  placówek  opiekuńczo-wychowawczych  i  ośrodków 
adopcyjno-opiekuńczych.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała dyrektor, pani Ligia Płonka.
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W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:
- prawidłowo opracowany Regulamin Placówki,
- prawidłowo prowadzoną dokumentacje dzieci,
- zasadne i prawidłowe umieszczenie wychowanków w szpitalu neuropsychiatrycznym,
- nadal niezmieniony standard pomieszczeń i wyposażenia pokoi wychowanków.

Wyżej wymienionych ustaleń dokonano na podstawie:
- badania i analizy dokumentacji,
- rozmowy z dyrektorem p. Ligią Płonką,
- rozmowy z pielęgniarką p. Teresą Podsiadło,
- wizji lokalnej i oględzin pomieszczeń placówki.

W wyniku kontroli wydano zalecenie: Podnieść standard wyposażenia pokoi wychowanków 
poprzez:  zakup  nowych  szaf,  stolików,  łóżek,  wykładzin.  Odświeżyć  powłoki  malarskie, 
wymienić panele ścienne oraz odnowić parkiet.

Dyrektor  jednostki  podlegającej  kontroli  może  odmówić  podpisania  protokołu  kontroli, 
składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyny tej  odmowy,  
do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego. 

Protokół  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  po  jednym 
przekazano  Dyrektorowi  placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej  w  Winiarach  oraz 
Dyrektorowi  Wydziału  Polityki  Społecznej  Świętokrzyskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  
w Kielcach.

Protokół podpisali
Ze strony jednostki kontrolującej                                 Ze strony jednostki kontrolowanej

Wioletta Wieczorek - Kierownik Oddziału Nadzoru           Ligia Płonka – Dyrektor Placówki
  Magdalena Dąbrowska – Starszy Inspektor                                                     
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