
 

 

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego 

Nr AO.120. 55 .2015 

z dnia 20 lipca 2015 r. 

 

w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach 

 

Na podstawie art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Wszczynam postępowanie kontrolne wobec: 

Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach 

ul. Ogrodowa 5, 47-303 Krapkowice 

 

§ 2. 1. Postępowanie kontrolne, o którym mowa w § 1 obejmuje kontrolę problemową na 

określonej próbie w zakresie realizacji zadań wynikających z: 

1) § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. 

w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 ze zm.), 

2) prowadzenie polityki kadrowej w tym: 

a) prawidłowość zawierania umów o pracę, ustalania wynagrodzeń i innych świadczeń 

wynikających z przepisów prawa pracy, w tym nagród jubileuszowych i odpraw 

emerytalnych;  

b) prowadzenie akt osobowych; 

3) realizację zadań wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie 

opracowania regulaminów: pracy, wynagrodzeń, naboru, służby przygotowawczej. 

 

2. Zakres kontroli, o której mowa wyżej może zostać poszerzony w drodze odrębnego zarządzenia. 

 

 § 3. Kontrolą zostanie objęty okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 15 lipca 2015 r. 

 

 § 4. Kontrola zostanie przeprowadzona w okresie 21 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. 

 

§ 5. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych, o których mowa w § 2 upoważniam Zespół 

Kontrolny w składzie: 

1) Pani Beata Krzeszowska – Stroka  – Dyrektor PCPR w Krapkowicach 

2) Pani Oksana Witkiewicz   – główna księgowa w PCPR, 

3) Pani Barbara Wiertelak   – samodzielny referent ds. administracyjno – kadrowych  

– pracownik socjalny. 

 

§ 4. 1. Z przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony protokół podpisany przez Zespół 

Kontrolny oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach lub osobę przez niego 

upoważnioną. 

2. W przypadku stwierdzenia uchybień zostaną sformułowane zalecenia pokontrolne. 

 

Starosta Krapkowicki 

/-/Maciej Sonik 

 


