
       Gorzów Wlkp., 14 marca 2012r. 

 

NK-II.430.6.2012.MWoł. 

       Pan 

       Marcin Jabłoński 

       Wojewoda Lubuski 

 

 

 Działając na podstawie § 9 ust.8 Zarządzenia Nr 457 Wojewody Lubuskiego z dnia 

28 grudnia 2011r. w sprawie organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez 

wojewodę oraz wniosku Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, wnoszę o zatwierdzenie 

zmian do Rocznego Planu Kontroli na 2012r. w części dot. Wydziału Polityki Społecznej 

poprzez: 

1. Dopisanie do Planu następujących kontroli: 

Temat – Wydatkowanie w 2011r. środków rezerwy celowej na wypłatę zasiłków celowych 

dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej (powódź). 

Podmiot kontrolowany – Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim. 

Termin kontroli – I kwartał 2012r.  

Temat – Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem.  

Podmioty kontrolowane – Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego oraz Nowy Szpital 

w Świebodzinie. 

Termin kontroli – IV kwartał 2012r.  

2. Wykreślenie z Planu następujących kontroli: 

Temat – Ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego 

oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. 

Podmioty kontrolowane – NZOZ „POD CISAMI” lek.med.Anna Jabłońska Praktyka Lekarza 

Specjalisty Laryngologa w Żaganiu, NZOZ „Nowy Szpital” w Świebodzinie, filia w Krośnie 

Odrzańskim. 

Termin kontroli – I kwartał 2012r. 

Temat – Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem. 

Podmiot  kontrolowany – NZOZ Nowy Szpital we Wschowie. 

Termin kontroli – II kwartał 2012r. 

 



 

Temat – Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem. 

Podmioty kontrolowane – NZOZ „Panaceum” Usługi Pielęgniarskie w Glińsku, NZOZ 

„DOM” s.c. w Trzebiechowie. 

Termin kontroli – IV kwartał 2012r. 

3. Zmianę terminu przeprowadzenia kontroli: 

Temat - Ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego 

oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. 

Podmiot kontrolowany – NZOZ Przychodnia Stomatologiczna „EURODENT” w Słubicach. 

Termin kontroli – z III na I kwartał 2012r. 

Temat – Realizacja zadań z zakresu usług i instrumentów rynku pracy w ramach 

wyodrębnionych w powiatowych urzędach pracy Centrów Aktywizacji Zawodowej. 

Kontrola realizacji zadań związanych z badaniem i analizowaniem sytuacji na lokalnym 

rynku pracy w kontekście postępowania o wydawanie zezwolenia na pracę cudzoziemca. 

Podmiot kontrolowany – Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. 

Termin kontroli – z II na III kwartał 2012r. 

4. Rozszerzenie zakresu zaplanowanej kontroli o następujące zadanie: 

Temat – Realizacja wybranych zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz 

zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Podmiot kontrolowany – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. 

Termin kontroli – I kwartał 2012r. 

 

 

 

 

 

 

Wojewoda Marcin Jabłoński wyraził zgodę w dniu 15 marca 2012 roku. 

 

 

 

 

DYREKTOR 
Wydziału Nadzoru i Kontroli  

Teresa Kaczmarek 


