
Zarządzenie Nr 5/2015 

Dyrektora Powiatowego 30 stycznia 2015 roku 

 

w sprawie planu kontroli na 2015 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Wejherowie 

 

Na podstawie § 7 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wejherowie zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się: 

1. plan kontroli zewnętrznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

2. plan kontroli wewnętrznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

3. plan kontroli rodzin zastępczych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2  

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Zespołu ds. Kontroli Zarządczej 

 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do zarządzenia Nr 5/2015 

Dyrektora PCPR w Wejherowie  

z dnia 30.01.2015r. 

 

PLAN KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE NA 2015 ROK 

 

 

Lp. 

 

 

Nazwa kontrolowanej 

jednostki / kontrolowanego 

zespołu w PCPR 

 

Temat kontroli 

 

Zakres kontroli 

 

Nazwa komórki 

organizacyjnej  PCPR 

właściwej do 

przeprowadzenia  

kontroli 

 

Planowany termin 

przeprowadzenia 

kontroli 

(kwartał) 

 

1 

 

Stowarzyszenie AZYMUT 

Całodobowa placówka 

opiekuńczo-wychowawcza 

typu rodzinnego w Bolszewie 

 

nadzór nad działalnością 

placówki oraz nad 

prawidłowością 

wykorzystania przez 

placówkę środków 

dotacji 

 

 

posiadanie przez zatrudnionych 

pracowników wymaganych ustawą 

oświadczeń 

 

zapewnienie opieki i wychowania 

zgodnie z przepisami 

 

działania placówki na rzecz powrotu 

wychowanków do rodziny 

 

zasadność dalszego pobytu wychowanków  

w placówce 

 

prawidłowość wykorzystania środków 

publicznych otrzymanych na realizację 

zadania  

 

Z-ca dyrektora PCPR 

 

Zespół ds. Kontroli 

Zarządczej 

 

 

I kwartał 



 

2 

 

Zgromadzenie Sióstr 

Miłosierdzia  

św. Wincentego a’Paulo 

Prowincja Chełmińsko-

Poznańska 

 

prawidłowość realizacji 

zawartej umowy z dnia 

22 stycznia 2009 roku 

 

 

zgodność przekazywania informacji o 

liczbie mieszkańców w odniesieniu do stanu 

faktycznego w roku 2014 

 

sposób dokonywania zakupów dla 

mieszkańców DPS ze środków przez nich 

powierzonych 

 

kontrola warunków socjalno-bytowych 

 

 

Zespół ds. Kontroli 

Zarządczej 

 

Zespół Realizacji 

Świadczeń 

 

I kwartał  

 

3 

 

Fundacja Anny Dymnej 

„Mimo Wszystko”  

Warsztaty Terapii Zajęciowej  

w Lubiatowie 

 

 

nadzór nad działalnością 

warsztatu terapii 

zajęciowej oraz nad 

prawidłowością 

wykorzystania przez 

warsztat środków dotacji 

 

 

prawidłowość kwalifikowania kandydatów 

na uczestników warsztatu 

 

ważność posiadanych przez uczestników 

warsztatu orzeczeń oraz treść zawartych  

w nich wskazań 

 

prawidłowość prowadzonej dokumentacji 

uczestników 

 

prawidłowość w zakresie zatrudniania  

i kwalifikacji kadry warsztatu 

 

zgodność organizacji pracy i zajęć  

w warsztacie z postanowieniami 

rozporządzenia, regulaminu 

organizacyjnego warsztatu oraz umowy 

 

prawidłowość wydatkowania środków 

dotacji 

 

Zespół ds. Kontroli 

Zarządczej 

 

Zespół ds. Obsługi 

Programów PFRON 

 

I kwartał 



 

4 

 

Fundacja Rodzina Nadziei - 

Całodobowa placówka 

opiekuńczo-wychowawcza 

typu socjalizacyjnego 

 Luzino ul. Strzebielińska1 

 Wejherowo ul. Krofeya 18 

 Liniewko Kaszubskie 

 

 

nadzór nad działalnością 

placówki oraz nad 

prawidłowością 

wykorzystania przez 

placówkę środków 

dotacji 

 

 

prawidłowość realizacji indywidualnych 

planów pomocy dziecka 

 

dostęp do pomocy psychologiczno-

pedagogicznej odpowiedniej do zaburzeń 

dziecka 

 

prawidłowość wydatkowania środków 

dotacji 

 

 

Z-ca dyrektora PCPR 

 

Zespół ds. Kontroli 

Zarządczej 

 

 

II kwartał  

 

5 

 

Fundacja Rodzina Nadziei - 

Całodobowa placówka 

opiekuńczo-wychowawcza 

typu rodzinnego  

w Gdyni 

 

 

nadzór nad działalnością 

placówki oraz nad 

prawidłowością 

wykorzystania przez 

placówkę środków 

dotacji 

 

 

ocena funkcjonowania zespołu ds. 

okresowej oceny sytuacji dziecka 

 

dostęp do pomocy psychologiczno-

pedagogicznej odpowiedniej do zaburzeń 

dziecka 

 

prawidłowość wydatkowania środków 

dotacji 

 

 

Z-ca dyrektora PCPR 

 

Zespół ds. Kontroli 

Zarządczej 

 

 

II kwartał 

 

6 

 

Parafia Rzymsko Katolicka 

pw. N.M.P  

Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza „Nasz Dom” w 

Rumi i Bolszewie 

 

nadzór nad działalnością 

placówki oraz nad 

prawidłowością 

wykorzystania przez 

placówkę środków 

dotacji 

 

 

prawidłowość realizacji indywidualnych 

planów pomocy dziecka 

 

dostęp do pomocy psychologiczno-

pedagogicznej odpowiedniej do zaburzeń 

dziecka 

 

prawidłowość wydatkowania środków 

dotacji 

 

Z-ca dyrektora PCPR 

 

Zespół ds. Kontroli 

Zarządczej 

 

 

II kwartał 



 

7 

 

Placówka opiekuńczo-

wychowawcza typu rodzinnego 

„MŁYN”  

w Wejherowie 

 

nadzór nad działalnością 

placówki 

 

 

 

kontrola kompleksowa 

 

Z-ca dyrektora PCPR 

 

Zespół ds. Kontroli 

Zarządczej 

 

 

II kwartał  

 

8 

 

Fundacja „Szczęśliwa 

Rodzina”  im. św. Faustyny 

Kowalskiej 

Warsztaty Terapii Zajęciowej  

w Bojanie 

 

nadzór nad działalnością 

warsztatu terapii 

zajęciowej oraz nad 

prawidłowością 

wykorzystania przez 

warsztat środków dotacji 

 

 

prawidłowość wykorzystania 

środków dotacji z PFRON i powiatu 

Wejherowskiego otrzymanych na realizację 

zadania  

 

Zespół ds. Kontroli 

Zarządczej 

 

Zespół ds. Obsługi 

Programów PFRON 

 

II kwartał 

 

 

9 Salezjańska Fundacja 

„Zwiastowanie”  w Rumi – 

placówka wsparcia dziennego 

 

prawidłowość realizacji 

zawartej umowy  

 

 

  

 

prawidłowość wydatkowania środków 

dotacji 

 

 

 

Z-ca dyrektora PCPR 

 

Zespół ds. Kontroli 

Zarządczej 

 

 

 

II kwartał  

 

10 

 

CARITAS Archidiecezji 

Gdańskiej  

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

w Rumi 

 

nadzór nad działalnością 

warsztatu terapii 

zajęciowej oraz nad 

prawidłowością 

wykorzystania przez 

warsztat środków dotacji 

 

 

prawidłowość wykorzystania środków 

dotacji z PFRON i powiatu Wejherowskiego 

otrzymanych na realizację zadania 

 

Zespół ds. Kontroli 

Zarządczej 

 

Zespół ds. Obsługi 

Programów PFRON 

 

III kwartał 

 

11 

 

Stowarzyszenie im. św. Filipa 

z Neri  

 

nadzór nad działalnością 

placówki oraz nad 

 

zapewnienie opieki i wychowania 

zgodnie z przepisami 

 

Z-ca dyrektora PCPR 

 

 

III kwartał 



Całodobowa placówka 

opiekuńczo-wychowawcza 

typu rodzinnego w Bolszewie 

prawidłowością 

wykorzystania przez 

placówkę środków 

dotacji 

 

 

działania placówki na rzecz powrotu 

wychowanków do rodziny 

 

prawidłowość wykorzystania środków 

publicznych otrzymanych na realizację 

zadania 
 

Zespół ds. Kontroli 

Zarządczej 

 

 

13 

 

Fundacja Zdrowia „ESCO”  

Warsztaty Terapii Zajęciowej  

w Wejherowie 

 

nadzór nad działalnością 

warsztatu terapii 

zajęciowej oraz nad 

prawidłowością 

wykorzystania przez 

warsztat środków dotacji 

 

 

prawidłowość wykorzystania środków 

dotacji z PFRON i powiatu Wejherowskiego 

otrzymanych na realizację zadania 

 

Zespół ds. Kontroli 

Zarządczej 

 

Zespół ds. Obsługi 

Programów PFRON 

 

III kwartał 

 

 

15 

Ośrodek Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

w Wejherowie 

 

prawidłowość realizacji 

zawartej umowy 

 

 

kontrola realizacji zadania dotyczącego 

przygotowania i przeprowadzenia zajęć 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie 

 

 

Z-ca dyrektora PCPR 

 

Zespół ds. Kontroli 

Zarządczej 

 

 

 

IV kwartał  

 


