Protokół
z kontroli przeprowadzonej w dniu 28 kwietnia 2010 r.
przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Łobzie.
Komisja Rewizyjna w składzie:
1.
2.
3.
4.

Jan Michalczyszyn ……… przewodniczący
Elżbieta Pilecka ………… członek
Mieczysław Fojna ………. członek
Zdzisław Bogdanowicz …. członek

działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) przeprowadził
kontrolę obejmującą:

DOM DZIECKA w ŁOBZIE
Przy kontroli obecni byli:
Katarzyna Kuzon - dyrektor Domu Dziecka
Eliza Grzeszczak - st. pracownik socjalny
Przedmiotem kontroli były zagadnienia:
1. Struktura zatrudnienia z uwzględnieniem tabeli wynagrodzeń pracowników.
2. Zamierzenia i potrzeby inwestycyjno-remontowe placówki.
W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:
1. W dniu kontroli w placówce Domu Dziecka przebywało 44 wychowanków, w tym:
33 dzieci z terenu powiatu łobeskiego
11 dzieci z terenu innych powiatów.
Spośród wszystkich pensjonariuszy pod opieką znajdowało się 1 dziecko jednomiesięczne
oraz 7-ro dzieci do lat 6.
3. Struktura zatrudnienia obejmuje 30,5 etatów, z czego
a. pracownicy administracji
5,5 etatu
b. pracownicy pedagogiczni i specjaliści 15 etatów ( w tym 2 pracowników
interwencyjnych)
c. pracownicy obsługi 10 etatów.
4. Placówka opiekuńczo-wychowawcza nie posiada zatrudnionego pedagoga.
Dyrekcja podejmowała zabiegi w celu zatrudnienia specjalisty. Przeprowadzono

3-krotnie konkurs na stanowisko pedagoga – bezskutecznie (2 osoby nie spełniały
wymogów formalnych, 1 osoba po rozstrzygnięciu konkursu zrezygnowała z własnej
woli).
5. W 2009 roku dyrekcja jednostki organizacyjnej w ramach zagospodarowania obiektu
zaplanowała i zrealizowała szereg prac remontowo-budowlanych.
Szczególnie imponująco prezentują się po remoncie:
- korytarze i klatki schodowe z ozdobną strukturą tynku,
- wejście główne do budynku od ulicy Konopnickiej wraz ze schodami,
- wymalowane pokoje mieszkańców placówki,
- zainstalowane rolety we wszystkich oknach w pokojach wychowanków,
- odnowione pomieszczenia kuchni i stołówki.
6. Trwa dalsza adaptacja powierzchni strychowej z przeznaczeniem na pokoje
gościnne.
7. Dom Dziecka w Łobzie jako jeden z pierwszych tego typu placówek w województwie,
osiągnął niezbędną standaryzację, w wyniku czego Wojewoda Zachodniopomorski
wydał zezwolenie na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej na czas
nieokreślony.
Wnioski Komisji Rewizyjnej
1. Zgodnie z założonym planem inwestycyjno-remontowym Domu Dziecka
w 2010 roku należy zrealizować:
a/ budowę garażu
b/ budowę nowego śmietnika
c/ dalszą adaptację pomieszczeń strychowych na pokoje gościnne
d/ zagospodarować podwórze i plac rekreacyjny, w tym: poprawienie
nawierzchni i niwelacja
e/ nasadzenia żywopłotowe wzdłuż granicy z posesją Policji.
2. W celu dogodniejszego dojazdu na zaplecze magazynowo-kuchenne i
podwórze obiektu, niezbędne jest wykonanie drogi utwardzonej polbrukiem,
łączącą parking Starostwa z ulicą Wojska Polskiego.
3. W dalszym ciągu zabiegać o pozyskanie i zatrudnienie w placówce
opiekuńczo-wychowawczej pedagoga na pełnym etacie.
4. Rozpatrzeć możliwość zwiększenia struktury zatrudnienia o 3 etaty
wychowawców – opiekunów dzieci.
Obecnie braki kadrowe uzupełniają osoby w ramach prac interwencyjnych.
Osoby te nie mają uprawnień do samodzielnego pełnienia dyżurów
wychowawców.

