
Kontrole zewnętrzne 2019 r.
stan na dzień 7 listopada 2019 r.

Lp Termin Kto kontrolował Zakres kontroli Zalecenia pokontrolne
1 04.01.2019 r. Brak

2 04.01.2019 r. Brak

3

22.01.2019 r.

4 11-15.03.2019 r. Brak

5 01-04.10.2019 r. Brak

6 07.10.2019 r. Brak

7 07.10.2019 r. Brak

Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Szczecinku

1) Przestrzeganie przepisów 
przeciwpożarowych,                          
  2) rozpoznawanie możliwości i 
warunków prowadzenia działań 
ratowniczych poprzez jednostki 
ochrony przeciwpożarowej,               
3) postępowanie z substancjami 
kontrolowanymi, nowymi 
substancjami i fluuorowanymi 
gazami cieplarnianymi, 
wykorzystywanymi w ochronie 
przecipożarowej, a także systemami 
ochrony przeciwpożarowej oraz 
gaśnicami zwierającymi substancje 
kontrolowane, nowe substancje lub 
fluorowane gazy cieplarniane lub od 
nich uzależnionymi                            
      w Noclegowni MOPS 

Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Szczecinku

1) Przestrzeganie przepisów 
przeciwpożarowych,                          
  2) rozpoznawanie możliwości i 
warunków prowadzenia działań 
ratowniczych poprzez jednostki 
ochrony przeciwpożarowej,               
3) postępowanie z substancjami 
kontrolowanymi, nowymi 
substancjami i fluuorowanymi 
gazami cieplarnianymi, 
wykorzystywanymi w ochronie 
przecipożarowej, a także systemami 
ochrony przeciwpożarowej oraz 
gaśnicami zwierającymi substancje 
kontrolowane, nowe substancje lub 
fluorowane gazy cieplarniane lub od 
nich uzależnionymi                            
      w Schronisku dla osób 
bezdomnych "Zacisze" 

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-
Epidemiologiczna w 
Szczecinku 

Stan higieniczny pomieszczeń i 
wyposażenia oraz ochrony zdrowia 
przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych w 
Noclegowni MOPS

w Noclegowni MOPS:                                                                   
1) zapewnić ciepłą wodę przy umywalkach w toaletach oraz 
przy umywalce w ogrzewalni,                                                       
       2) zapewnić dostateczną ilość ciepłej wody przy 
umywalkach i prysznicu w łazience 

Wydział Zdrowia i 
Poolityki Społecznej 
Zachodniopomorskiego 
Urzędu 
Wojewódzkiego w 
Szczecinie   Delegatura 
w Koszalinie

Sposób realizacji zadań gminy z 
zakresu pomocy społecznej w 
okresie od 01.01.2018 r. do dnia 
kontroli

Wojewoda 
Zachodniopomorski 

Sposób realizacji zadań nałożnych 
na gminę ustawą o przeciwdziałaniu 
prezmocy w rodzinie w okresie od 
01.01.2017 r. do dnia kontroli

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-
Epidemiologiczna w 
Szczecinku 

Przestrzeganie przepisów 
określających wymagania 
higieniczne i zdrowotne dot. 
utrzymania należytego stanu 
sanitarno-higienicznego  
pomieszczeń i wyposażenia oraz 
ochrony zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i 
wyrobów tytoniowych w 
Noclegowni MOPS

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-
Epidemiologiczna w 
Szczecinku 

Przestrzeganie przepisów 
określających wymagania 
higieniczne i zdrowotne dot. 
utrzymania należytego stanu 
sanitarno-higienicznego  
pomieszczeń i wyposażenia oraz 
ochrony zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i 
wyrobów tytoniowych w 
Schronisku dla osób bezdomnych 
"Zacisze" 
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