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P R O T O K Ó Ł  

KONTROLI   D O R A Ź N E J 

przeprowadzonej w dniu  25 maja 2015r. 

w Gospodarstwie Agroturystycznym „Wanda” 

ul. Matejki 6  

68-131 Wymiarki 

 

 

Działając na podstawie art. 22 pkt. 10 oraz art. 67 i 68 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 

o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 163), przepisów rozporządzenia Ministra 

Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy 

społecznej (Dz.U. Nr 61, poz.543 ze zmianami), oraz rozporządzenia Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń  

na prowadzenie w ramach działalności  gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki 

zapewniającej całodobową opiekę ( Dz. U. nr 86, poz. 739). 

 

Zespół kontrolny w składzie: 

1. Ewelina Tomaszewska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki 

Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. – posiadająca Upoważnienie Wojewody  

nr 151-1/2015  z dnia 21 maja 2015r.– przewodnicząca zespołu;  

2. Aleksandra Kaczmarek – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW  

w Gorzowie Wlkp. – posiadająca Upoważnienie Wojewody nr 151-2/2015  z dnia 21 

maja 2015r.– członek zespołu 

( akta kontroli str. 9-12) 

przeprowadził w dniu 25 maja 2015r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Wanda” - 

kontrolę doraźną w obecności Pani Wandy Korczowskiej  – prowadzącej gospodarstwo. 

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku 

okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. 

( akta kontroli str. 5-8) 

 

Celem kontroli było zagwarantowanie prawidłowej realizacji ustawowych zadań w zakresie 

zapewnienia całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym,  

w podeszłym wieku.  

 

Okres objęty kontrolą:  rok 2015 – do dnia kontroli  



2 
 

*    Ze względu na dużą zawartość w tekście wrażliwych danych osobowych, działając zgodnie z ustawą  

o ochronie danych osobowych  dokonano wyłączenia dalszej części protokołu.  Wyłączenia dokonał zespół 
kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  publicznej (tj. Dz.U. z 2014r. 
poz. 782 ze zm.). 

 

Ocenie poddano następujące zagadnienia:  

I. Stan prawny prowadzonej działalności. 

II. Zamieszkiwanie osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, w podeszłym wieku  

w placówce. 

III. Bezpieczeństwo mieszkańców placówki. 

 

Dokonano na tej podstawie następujących ustaleń: 

 

*   Ze względu na dużą zawartość w tekście wrażliwych danych osobowych, działając zgodnie z ustawą  

o ochronie danych osobowych  dokonano wyłączenia dalszej części protokołu.  Wyłączenia dokonał zespół 
kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  publicznej (tj. Dz.U. z 2014r. 
poz. 782 ze zm.). 

 

Na tym kontrolę zakończono.  

 

POUCZENIE   

 

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r.  

w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej kierownik jednostki podlegającej kontroli 

może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego 

otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.  

 Ponadto kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, 

przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń 

zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki 

Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania protokołu kontroli.  

 W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania 

protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki 

podlegającej kontroli stanowiska Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wobec zastrzeżeń.  
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Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden przekazano prowadzącemu Pensjonat „Wanda”, drugi - egzemplarz 

pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. 

 

 

 

      Kontrolujący:                                                               Prowadzący placówkę: 

  Ewelina Tomaszewska     Korczowska Wanda 

Starszy Insp. Wojewódzki         

   

 

Aleksandra Kaczmarek 

       St. Inspektor  

 

 

Gorzów Wlkp., dnia 9 lipca 2015r.                                Wymiarki., dnia 6.08.2015r. 

          Korczowska 


