
Lp Termin Kto kontorolował Zakres kontroli Zalecenia pokontrolne

1 03.01.2017 r. Komenda Powiatowa 

Straży Pożarnej w 

Szczecinku

Przestrzeganie przepisów 

przeciwpożarowych oraz 

rozpoznawanie innych miejscowych 

zagrożeń w Noclegowni MOPS w 

Szczecinku

Brak

2 03.01.2017 r. Komenda Powiatowa 

Straży Pożarnej w 

Szczecinku

Przestrzeganie przepisów 

przeciwpożarowych oraz 

rozpoznawanie innych miejscowych 

zagrożeń w Schronisku dla osób 

bezdomnych "Zacisze" w Szczecinku

Brak

3 27.02.-01.03.2017 r. Wojewoda 

Zachodniopomorski 

Efektywność działania administracji w 

realizacji Programu  Rodzina 500 Plus 

w 2016 roku

Ponosić wydatki ze środków dotacji na wynagrodzenia pracowników 

realizujących przedmiotowe zadanie, na które została udzielona 

dotacja celowa. W przypadku wykonywania przez pracowników 

innych zadań Jednostki, finansować wynagrodzenie tylko do 

wysokości faktycznego zaangażowania etatu w realizację zadania 

zleconego                                             

4 29-31.03.2017 r. Regionalna Izba 

Obrachunkowa w 

Szczecinie

Udzielenie przez MOPS zamówienia 

na usługi dożywiania osób 

uprawnionych w latach 2016-2017

Brak

5 19.06.2017 r. Urząd Miasta 

Szczecinek Wydział 

Nadzoru

Sposób realizacji zadań wynikających  

z ustawy o wsparciu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej powierzonych 

MOPS w Szczecinku w 2016 r.

Brak

Kontrole zewnętrzne 2017 r.

stan na dzień 30 kwietnia 2018 r.



6 09-11.10.2017 r. Wojewoda 

Zachodnipomorski

Sposób realizacji przez gminę zadań 

określonych w art. 176 ustawy o 

wsparciu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej za okres od 01.01.2016 r. do 

dnia kontroli, a opracowanie i 

realizacja programu wspierania 

rodziny również w latach 2014/2015

1) Zachować ciagłość opracowywania i realizacji programów 

wspierania rodziny opisanych w art.176 pkt 1 ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej,                                                2) 

plany pracy z rodziną sporządzać niezwłocznie po objęciu rodziny 

pomocą asystenta,                                                                                 

3) zapewniać udział asystenta pracującego z rodziną w dokonywaniu 

ocen sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

7 09.10.2017 r. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w 

Szczecinku

Spełnienie wymagań prawa 

żywnościowego przy przyjmowaniu 

oraz rozdzielaniu posiłków w Punkcie 

wydawania posiłków dla osób 

bezdomnych w Schornisku "Zacisze" 

w Szczecinku 

Brak

8 27.10.2017 r. Powiatowa Stacja 

Saniotarno-

Epidemiologiczna w 

Szczecinku

Przestrzeganie przepisów 

określających wymagania higieniczne i 

zdrowotne dot. utrzymania należytego 

stanu higienicznego pomieszczeń i 

wyposażenia Schroniska dla osób 

bedomnych "Zacisze" w Szczecinku 

oraz przestrzegania obowiązków 

wynikających z przepisów ustawy o 

ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych na terenie obiektu

Brak



9 27.10.2017 r. Powiatowa Stacja 

Saniotarno-

Epidemiologiczna w 

Szczecinku

Przestrzeganie przepisów 

określających wymagania higieniczne i 

zdrowotne dot. utrzymania należytego 

stanu higienicznego pomieszczeń i 

wyposażenia Noclegowni w 

Szczecinku oraz przestrzegania 

obowiązków wynikających z 

przepisów ustawy o ochronie zdrowia 

przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych na terenie 

obiektu

Brak

10 06.12.2017 r. Komisja Rewizyjna 

Rady Miasta 

Szczecinek

Rozpatrywania skarg w latach 2015-

2016

Brak



Kontrole zewnętrzne 2017 r.


