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 Protokół Nr 38/2021 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 27 stycznia 2021 r. 

 

Posiedzenie otworzyła Pani Bożena Wróblewska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,  

zwanej w dalszej treści Protokołu „Komisją”, która powitała członków Komisji oraz osoby 

uczestniczące w jej posiedzeniu. 

Przewodnicząca stwierdziła, że na podstawie listy obecności w posiedzeniu Komisji 

uczestniczy 5 Członków Komisji, co oznacza, że jest wymagane quorum.  

- lista obecności stanowi załącznik do Protokołu 

Przewodnicząca Komisji odczytała porządek posiedzenia Komisji: 

1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Kontrola działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej ,,Dom Marzeń” w Mochowie  

w zakresie przestrzegania standardów. 

5. Przyjęcie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w II półroczu 

2021 r. 

6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania. 

7. Zamknięcie posiedzenia 

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie protokół  

Nr 37/2021 z posiedzenia z dnia 21.12.2021 r., który przyjęto ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”. 

Ad. 4. Kontrola działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej ,,Dom Marzeń” w Mochowie  

w zakresie przestrzegania standardów. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poprosiła Panią Ewelinę Langfort, Członka 

Zespołu Kontrolnego o odczytanie protokołu  kontroli przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo - 

Wychowawczej ,,Dom Marzeń” w Mochowie w zakresie przestrzegania standardów. 

Pani Ewelina Langfort przedstawiła protokół z przeprowadzonej kontroli. Przedstawiła 

zatrudnienie w placówce opiekuńczo – wychowawczej na dzień przeprowadzenia kontroli: wychowawca 

kierownik, pełniący funkcję kierownika – 1 etat; wychowawca zatrudniony na umowę o pracę –  

5 etatów; wychowawca zatrudniony na umowę zlecenie – około pół etatu (średnio 12 dyżurów); 

psycholog – ½ etatu; pedagog – ½ etatu; starszy rzemieślnik – 1 etat. Placówka posiada część mieszkalną 
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i administracyjną obsługową. Wychowankowie ulokowani są w trzech pokojach czteroosobowych  

i dwóch wychowanków w jednym pokoju przystosowanym do osoby niepełnosprawnej. Teren wokół 

Placówki na chwilę obecną jest częściowo zagospodarowany na boisko do gry w piłkę, altanę i grilla. 

Placówka aktualnie jest utrzymywana w wysokim standardzie wykonania, wyposażenia i eksploatacji. 

Pracownicy i wychowankowie placówki dbają o czystość, higienę oraz bezpieczne warunki pobytu. 

Placówka zapewnia wychowankom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakajanie ich potrzeb 

bytowych – wyżywienie, ubiór. Prowadzone są zajęcia socjalizujące, resocjalizujące oraz 

rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym, oraz tych które przygotowują do życia 

społecznego. Wychowankowie uczestniczą w zajęciach szkolnych, są objęci działaniami wyrównania 

opóźnień rozwojowych i edukacyjnych. Kierownictwo placówki podejmuje działania w zakresie 

znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej, czyli powrotu do 

normalnej rodziny. Wychowankowie mają pełny dostęp do świadczeń zdrowotnych. Placówka dla 

zabezpieczenia potrzeb wychowanków współpracuje z Sądem Rodzinnym, Dyrektorem PCPR, rodziną, 

asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, 

które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki, które w istocie przygotowują 

wychowanków do samodzielnego życia. Dla wychowanków zapewnione są zajęcia: socjoterapeutyczne, 

korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu  

w rodzinie, zajęcia przygotowujące do życia społecznego. Wychowankom niepełnosprawnym zapewnia 

się zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne. Wszyscy wychowankowie na bieżąco według potrzeb 

otrzymują odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku stosownie do wieku  

i indywidualnych potrzeb. Ponadto Placówka gwarantuje środki higieny osobistej, właściwe zabawki 

stosowne do wieku rozwojowego oraz podręczniki, pomoce i przybory szkolne. Zespół kontrolny 

zapoznał się z zasadami przyjmowania dzieci do placówki. Ustalono, że do Placówki przyjmowane są 

dzieci: na podstawie orzeczenia Sądu; w przypadku, gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub 

Straż Graniczną; na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się je w trybie  

art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Według dokumentacji w dniu kontroli  

w placówce przebywa 13 wychowanków w przedziale wiekowym od 12 – 20 roku życia.  

12 wychowanków pochodzi z Powiatu Prudnickiego i 1 wychowanek z Powiatu Krapkowickiego. 

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał o wrażenia Zespołu Kontrolnego. 

Pani Bożena Wróblewska – odpowiedziała, że wrażenie jest bardzo pozytywne, jest zachowany bardzo 

wysoki poziom, jeżeli chodzi o standardy.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy mogą porównać standard do tego, który był w Domu Dziecka 

w Głogówku. 
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Pani Bożena Wróblewska – uważa, że Placówka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Mochowie 

jest dużo lepszy standard jak w Domu Dziecka w Głogówku. Dom w Mochowie jest wyremontowany  

i jest w nim dużo mniej dzieci, niż było w Głogówku.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że jest ciekawy, jak kształtują się koszty, które powinny być 

znane, ponieważ to Pan Starosta ustala je zarządzeniem. Placówka dopiero zaczęła funkcjonować, więc 

może na przyszły rok warto by było to skontrolować. Zapytał, czy w Placówce jest osoba, która 

przygotowuje posiłki. 

Pani Ewelina Langfort – odpowiedziała, że na obiad jest przywożony catering, a śniadania i kolacje 

przygotowują podopieczni sami. Sami również piorą i sprzątają.  

Pani Bożena Wróblewska – zwróciła uwagę, że wszystkie pokoje są czyste, w każdym pokoju łóżka są 

zaścielone. Wychowawcy tego wszystkiego uczą, aby przygotować podopiecznych do życia społecznego.  

Pani Ewelina Langfort – powiedziała, że widać, że Pani Kierownik – Wychowawca o wszystko dba.  

Pan Mirosław Czupkiewicz – zwrócił uwagę, że wszystko jest super, ale nazwa ,,Dom Marzeń” nie pasuje. 

Pani Joanna Korzeniowska – powiedziała, że taka nazwa została ujęta w projekcie, ale może dzieci same 

zaproponują swoją nazwę. 

Pani Bożena Wróblewska – powiedziała, że należy spojrzeć na to również z innej strony, ponieważ są tam 

dzieci z różnych patologicznych rodzin i dla nich taki dom jest domem marzeń.  

Pani Ewelina Langfort – powiedziała, że kuchnia jak i cały dom jest wyposażona w taki sprzęt,  

że w niejednym domu można o takim pomarzyć.  

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie protokół nr 1/2022 

z kontroli przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej ,,Dom Marzeń” w Mochowie  

w zakresie przestrzegania standardów, który przyjęto ,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”. 

Ad. 5. Przyjęcie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną  

w II półroczu 2021 r. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska przedstawiła informację o wynikach 

kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w II półroczu 2021 r. Poinformowała,  

że działając zgodnie z § 51 ust.1 Statutu Powiatu Prudnickiego Komisja Rewizyjna przedstawia 

informacje z realizacji planu kontroli oraz działalności Komisji w okresie od 01-07-2021 r. do  

31-12-2021 r. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Komisja odbyła 5 posiedzeń, na których 

zapoznana została z wynikami kontroli przeprowadzonymi przez powołane przez jej Przewodniczącego 

Zespoły Kontrolne. Komisja zapoznała się również z przedłożonymi jej informacjami. Komisja 
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realizowała również plan pracy ustalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXXIV/268/2020 Rady 

Powiatu w Prudniku z dnia 27-11-2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. 

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie informację  

o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w II półroczu 2021 r., którą przyjęto 

,,jednogłośnie” 5 głosami ,,za”. 

Ad. 6. Sprawy różne, Wolne wnioski i Zapytania. 

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poinformowała, że w miesiącu lutym jest 

zaplanowana Kontrola działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2021 r. w zakresie 

prowadzenia ewidencji przyjmowanych i realizowanych spraw. Zaproponowała skład Zespołu 

Kontrolnego w osobach Pani Joanny Korzeniowskiej oraz Pani Judyty Walochy. Dokładna data  

i godzina Kontroli zostanie ustalona w późniejszym terminie. 

Ad.7. Zamknięcie posiedzenia 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Pani Bożena 

Wróblewska podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie.    

 

 

 

....…………………… ………………………………. 

 Protokołowała:  Przewodnicząca Komisji 

     Natalia Świczewska              Bożena Wróblewska 


