
P r o t o k ó ł
z  kontroli  problemowej przeprowadzonej  w  dniu  18.09.2007 r.
w  Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie, powiat jędrzejowski.

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

1. Wiolettę Wieczorek       -   Kierownik Oddziału  ( legitymacja służbowa Nr 9 )
2. Agnieszka Herbuś          -   Inspektor Wojewódzki ( legitymacja służbowa Nr 8)

działający na podstawie upoważnienia Nr 579,581 z dn. 17.09.2006 r. 
Kontrola została wpisana do książki kontroli jednostki pod poz. 47. Dom Pomocy Społecznej w 
Mnichowie posiada Regon  Nr 291168432 oraz NIP 656 19 86 852.
Dom  wpisany  jest  w  Rejestrze  Wojewody  pod.  poz.  4,  posiada  warunkowe  zezwolenie  na 
funkcjonowanie  do  dnia  31.12.2010  r.  -  decyzja  PS.II.9013/08/2005   z  dnia  19.07.2005  r.  ). 
Kontrolą objęto okres od  15.09.2006 r. do dnia 18.09.2007 r.
Dyrektorem Domu jest Pani Urszula Dubowik. 
Podmiotem  prowadzącym  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Mnichowie  jest  Starosta  Powiatu 
Jędrzejowskiego.

Przedmiot kontroli:
         Na podstawie art.22, art.152 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 
Nr 64, poz.593 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MPS z dnia 19 października 2005r. 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. z 
2005r. Nr 61, poz. 543) kontrolą objęto:
1. Standard świadczonych usług, tj.:
-   warunki lokalowe,
-   personel,
- zasady funkcjonowania placówki (w tym 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 problemowej wydano następujące zalecenia:
 
1.Przedstawić  ostateczną  wersję  programu  naprawczego,  na  czas  dojścia  do  standardu, 
zatwierdzoną przed podmiot prowadzący.
2.Przedstawić propozycję rozmieszczenia mieszkańców dps, podczas przeprowadzanych remontów.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:                                                               Ze strony kontrolowanej:

1. Wiolettę Wieczorek   -   Kierownik Oddziału  Dyrektor  Pani Urszula Dubowik 
2. Agnieszka Herbuś      -   Inspektor Wojewódzki


