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Protokół  nr 15/2022 

z kontroli przeprowadzonej 

w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie 

przez Komisję  Rewizyjną  Rady Powiatu Słupskiego 

w dniu 24 marca 2022 roku 

Na podstawie § 36 Statutu Powiatu Słupskiego uchwalonego uchwalą  nr DC/80/2015 Rady 
Powiatu Słupskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. (Dz. U. Woj.  Porn.  Poz. 2699 z dnia 21 sierpnia 
2015 roku) Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Słupskiego w składzie: 

1. Marek  Koltun  — przewodniczący 
2. Teresa Janusewicz — wiceprzewodnicząca 
3. Andrzej Tyszkiewicz — członek 
4. Sławomir Ziemianowicz — członek 
5. Piotr Basarab - członek 

w obecności pani Moniki Bill — dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, w dniu 
24 marca 2022 r., zgodnie z planem pracy komisji rewizyjnej na 2022 r., uchwalonym przez Radę  
Powiatu Słupskiego (uchwala nr XXXIV/352/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku) przeprowadziła 
kontrolę  w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w zakresie: 

- realizacji zadań  opiekuńczych, terapeutycznych i integracyjnych, 

- wydatków środków finansowych w zakresie funkcjonowania DPS. 
Z informacji przekazanych przez Dyrektora stwierdzono, że w DPS w Lubuczewie przebywa 

112 osób w wieku od 30 do 93 roku życia. Są  to osoby z dysfunkcją  psychiczną  i trudnościami 

związanymi z samodzielnym funkcjonowaniem w społeczeństwie. 
Z relacji Pani Dyrektor wynika, że Ośrodek przez nią  kierowany bardzo aktywnie realizuje 

wszelkie zadania związane z opieką  nad pensjonariuszami. Są  to regularne zajęcia z psychologiem, 

psychiatrą  a także różnorodne formy terapeutyczne. Przykładem są  organizowane przez dyrekcję  
i pracowników Ośrodka wycieczki w różne ciekawe miejsca, wyjazdy na basen, do kręgielni lub 

biblioteki miejskiej. Podopieczni biorą  aktywny udział  w różnych festynach w zaprzyjaźnionych 

Ośrodkach, lub organizowanych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Bardzo 

ciekawą  formą  terapii integracyjnej jest udział  mieszkańców DPS w Spartakiadzie Osób 

Niepełnosprawnych oraz Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Kolorowe Anioły". 
Są  to imprezy cykliczne organizowane przez DPS w Lubuczewie. 

Okres pandemii bardzo ograniczył  formy wyjazdów, dlatego w tym czasie podjęto stacjonarne 

zajęcia terapeutyczne np. muzykoterapii i biblioterapii. 
W trakcje pandemii COVID-19 doszło do zachorowań  76 mieszkańców i 35 pracowników 

Ośrodka, a mimo to Dyrekcja zapewniła ciągłość  opieki nad mieszkańcami, co jest przykładem 

wyjątkowego poświęcenia i oddania Pani Dyrektor i pracowników DPS. 



Wynikiem takiej organizacji opieki jest bardzo duże zainteresowanie pobytem w placówce. 
Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości związanych z wydatkowaniem środków 

finansowych. 
W końcowej fazie kontroli Komisja zapoznała się  z warunkami bytowymi podopiecznych 

zarówno w budynku, a także na terenie okalającym Ośrodek i nie stwierdziła żadnych uchybień  
w tym zakresie. 

Przewodniczący i Członkowie Komisji ocenili bardzo dobrze starania Dyrekcji 
i pracowników zapewniające mieszkańcom DPS w Lubuczewie odpowiednie warunki pobytu, oraz 
wysoki poziom zajęć  terapeutycznych zmierzających do integracji ze społeczeństwem. 

Przewodniczący Komisji zapytał  Radnych o inne sprawy, które chcieliby poruszyć. Radni nie 
zgłosili żadnych innych tematów do dyskusji. 

Na tym protokół  zakończono. Protokół  sporządzono w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Pouczono dyrektora jednostki o prawie zgłoszenia zastrzeżeń, co do treści zawartych 
w protokole w ciągu 7 dni od przedstawienia protokołu. 
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