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Pani 
Anetta Marynowska 
Prowadząca Placówkę 
Dom Seniora 
„Pogodna Jesień” 
w Rokitnie 61 

 
 

 

Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  

(t.j. Dz. U. 2013r., poz. 182 ze zm.), przepisów 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.), upoważnieni pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 24 marca 2014r. przeprowadzili kontrolę 

sprawdzającą w  Domu Seniora „Pogodna Jesień” w Rokitnie 61 w zakresie realizacji zaleceń 

pokontrolnych. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole kontroli, który prowadząca 

Placówkę podpisała w dniu 20 maja 2014r. 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że zostały zrealizowane zalecenia  

w zakresie likwidacji barier architektonicznych. Umieszczono tablicę ogłoszeń w widocznym 

miejscu wewnątrz budynku. Z przeanalizowanej w toku kontroli dokumentacji wynika,  

że dla mieszkańców Placówki stosowane są indywidualne diety zgodnie z zaleceniami 

lekarza. Zrealizowano również zalecenie w zakresie zatrudnienia kadry na poziomie 

minimum 0,3. Na bieżąco prowadzona jest dokumentacja z przeprowadzonych zajęć 

terapeutycznych. Częściowo zrealizowano zalecenie dotyczące prowadzenia szczegółowej 

dokumentacji osób przebywających w Placówce.   

Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zadań nie stwierdzono uchybień    

pod względem: liczby posiłków zapewnianych mieszkańcom w ciągu dnia, możliwości  

ich spożywania w pokoju mieszkalnym oraz dostępu do drobnych posiłków i napojów między 

posiłkami. Pomieszczenia Placówki są czyste, sprzątane w miarę potrzeby.  

W Placówce prowadzona jest dokumentacja osób przebywających zgodnie z ustawą  

o pomocy społecznej.  
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W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono uchybień dotyczących prawidłowości 

prowadzonych umów osób przebywających w Placówce, w tym także wyrażenia woli pobytu 

w jednostce.  

Stwierdzono uchybienia w zakresie sposobu organizacji posiłków (kolacja wydawana 

przed godz.18.00). Ponadto czynności kontrolne wykazały, że zakres usług świadczonych  

w jednostce jest różnicowany w zależności od czasu pobytu mieszkańca w Placówce.  

Odpowiedzialność za uchybienia ponosi Prowadząca Placówkę.  

Na podstawie art. 128 wyżej cytowanej ustawy o pomocy społecznej Wojewoda  

w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności może wydać jednostce 

organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne. 
 

W związku z powyższym zalecam: 

 

1. Zapewnić odpowiednie warunki bytowe dotyczące sposobu organizacji posiłków 

(zgodnie z przepisami); 

2. Zapewnić równy dostęp do usług świadczonych w Placówce wszystkim mieszkańcom 

bez względu na czas pobytu w zależności od ich potrzeb. 

 

Przypominam, że zgodnie z Rozdziałem 4 ustawy o pomocy społecznej „Nadzór  

i kontrola” za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych Wojewoda stosuje sankcje,  

w tym również sankcje pieniężne.  

 

Informacji o sposobie realizacji przedstawionych wniosków oczekuję w terminie  

30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. Jednocześnie informuj ę, że zgodnie  

z art. 128 ustawy o pomocy społecznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń 

pokontrolnych przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń. 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Grażyna Jelska  

 
Zastępca Dyrektora  

Wydziału Polityki Społecznej 
 


