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SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
przeprowadzonej
w placówce opiekuńczo – wychowawczej Domu Dziecka w Kożuchowie ul. Traugutta 17

Działając na podstawie art. 186 pkt 3, w związku z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r., Nr 149,
poz. 887 z późn. zm.)
Zespół kontrolny w składzie:
- Agnieszka Kraska – inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej LUW,
nr upoważnienia: 21-1/2012 z dnia 6 lutego roku – Przewodnicząca zespołu;
- Elżbieta Szwonka – inspektor Wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej LUW,
nr upoważnienia: 21-2/2012 z dnia 6 lutego roku- członek Zespołu;
przeprowadził w dniu 8 lutego 2012 roku kontrolę doraźną w Domu Dziecka w Kożuchowie
ul. Traugutta 17. Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym, w związku
z pismem Starosty Powiatu Nowosolskiego, znak: OG.033.2.2012 z dnia 19 stycznia 2012r.,
o wydanie zgody na funkcjonowanie placówki wielofunkcyjnej dla 45 wychowanków
w Kożuchowie do dnia 31 grudnia 2012r. Ponadto, wniosek Starosty dotyczył wyrażenia
zgody na powołanie na terenie budynku 4 odrębnych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
maksymalnie do 14 wychowanków każda.
Dowód: akta kontroli str.1-4

Działając w obecności p. Wojciecha Żurowskiego – Dyrektora Domu Dziecka
w Kożuchowie Zespół kontrolny dokonał w dniu 8 lutego 2012r. oględzin obiektu Domu
Dziecka w Kożuchowie ul. Traugutta 17, z których sporządzono protokół.
W wyniku oględzin ustalono, że Dom Dziecka w Kożuchowie mieści się budynku
dwupiętrowym, z tego pierwsze i drugie piętro zajmują pomieszczenia wychowanków.
W budynku mieszkają obecnie cztery 10 osobowe grupy wychowawcze, a każda
z grup posiada swoje mieszkanie. Mieszkania posiadają dwu, trzy lub czteroosobowe pokoje,
dobrze wyposażone i zapewniające przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne
korzystanie z wyposażenia. W ramach każdego mieszkania grupa wychowanków posiada
do dyspozycji własne aneksy kuchenne z jadalniami oraz pokoje stołowe. Pomieszczenia te są
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wyremontowane, komfortowo wyposażone w nowy sprzęt i meble o wysokim standardzie
i stanowią wystarczającą wspólną przestrzeń, w której dzieci mogą spożywać posiłki
i wypoczywać. Ponadto, każda z grup posiada przestronną łazienkę z 2 wc i 2 prysznicami,
przystosowaną do prania i suszenia odzieży. Każda grupa posiada także magazynki
do przechowania artykułów papierniczych, chemicznych, odzieżowych.
W toku kontroli ustalono ponadto, że Dom Dziecka w Kożuchowie posiada również
dwa mieszkania położone poza budynkiem: mieszkanie usamodzielnień dla 3 wychowanków,
które w dniu kontroli zamieszkiwane przez 2 pełnoletnich chłopców przebywających nadal
w placówce oraz mieszkanie usamodzielnień dla 2 osób. W mieszkaniu tym nie
przeprowadzano oględzin, jednak z wyjaśnień dyrektora wynikało, że obecnie mieszkanie jest
niezamieszkane. W skład placówki wchodzą także pomieszczania magazynowe, garaże
i pomieszczenia gospodarcze oraz mieszkanie służbowe, w którym zamieszkuje emerytowany
pracownik placówki.
W toku kontroli ustalono, że na terenie obiektu placówki przy ul. Traugutta
w Kożuchowie planowane jest podjęcie działań zmierzających do wydzielenia 4 odrębnych
placówek opiekuńczo-wychowawczych, po uprzednim wyodrębnieniu w tym budynku
4 autonomicznych lokali w rozumieniu przepisów o własności lokali.
Dowód: akta kontroli str.5-6

OCENA
Stwierdzono uchybienie w zakresie liczby miejsc oferowanych w placówce. Z ustaleń
dokonanych podczas kontroli wynika, że liczba dzieci umieszczonych w Domu Dziecka
w Kożuchowie jest wyższa niż 30, co pozostaje w sprzeczności z wymaganym standardem
ilościowym, określonym dla placówki opiekuńczo-wychowawczej w art. 230 ustawy
o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

WNIOSKI
Stwierdza się, że w okresie dochodzenia do wymaganego w art. 230 ustawy
o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej standardu, możliwe jest funkcjonowanie
Domu Dziecka w Kożuchowie w dotychczasowym kształcie placówki wielofunkcyjnej dla 45
wychowanków, przy jednoczesnym podjęciu działań zmierzających do osiągnięcia
wymaganego standardu.
Po przeprowadzeniu oględzin obiektu uznaje się, że w obiekcie możliwe jest
funkcjonowanie 4 odrębnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, maksymalnie do 14
wychowanków każda z uwzględnieniem zawartych w protokole oględzin uwag, dotyczących
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liczebności wychowanków w poszczególnych placówkach, po uprzednim wyodrębnieniu
w tym budynku 4 autonomicznych lokali w rozumieniu przepisów o własności lokali.

Na tym kontrolę zakończono.
Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji
ustaleń kontroli. Treść sprawozdania podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia
6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. Nr 112 poz. 1198
z późn. zm.) oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Sprawozdanie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:
− egzemplarz nr 1 przekazano Dyrektorowi jednostki kontrolowanej;
− egzemplarz nr 2 wraz z aktami kontroli pozostawiono w aktach Wydziału Polityki
Społecznej LUW.

Gorzów Wlkp. dnia 24 lutego 2012r.
Wojewoda:
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Jan Swirepo
Wicewojewoda Lubuski

Kontrolujący:
Agnieszka Kraska
Inspektor wojewódzki
w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej
Elżbieta Szwonka
Inspektor wojewódzki
w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej

Dyrektor jednostki kontrolowanej:
Wojciech Żurowski
Dyrektor Domu Dziecka

Kożuchów, dnia …1.03.2012
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