
         

 

Uchwała nr XLIV/96/2020 

Zarządu Powiatu w Pleszewie 

 z dnia 2 marca 2020 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok. 

 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym                         

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), w związku z art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.                         

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.) oraz § 4 uchwały 

nr XXXI/59/2019 Zarządu Powiatu w Pleszewie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie: przyjęcia 

procedury określającej zasady sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na 

terenie Powiatu Pleszewskiego, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz 

placówkami opiekuńczo - wychowawczymi objętymi nadzorem przez Powiat Pleszewski  

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zatwierdza “Plan kontroli na rok 2020 zespołu ds. kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały 

 

§ 2 

 

Zatwierdza “Plan kontroli na rok 2020 zespołu ds. kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka  oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi” stanowiący załącznik Nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

W uzasadnionych przypadkach zespołom można zlecić przeprowadzenie kontroli doraźnej poza planem 

kontroli. 

 

§ 4 

  

Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Pleszewskiemu. 

 

§ 5 

  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Starosta M. Wasielewski                 ………………………………. 

Wicestarosta D. Szwedziak             ………………………………. 

Członek Zarządu L. Lis                   ………………………………. 

Członek Zarządu M. Szewczyk       ……………………………….. 

Członek Zarządu R. Zdunek           ………………………………..



 

 

 

 

Załącznik Nr 1 

do uchwały nr XLIV/96/2020 

Zarządu Powiatu w Pleszewie 

z dnia 02.03.2020 r. 

 

PLAN KONTROLI NA ROK 2020   

L p. 

Nazwa jednostki 

podlegającej kontroli 

/adres/ 

Zakres kontroli  
Przewidywany termin 

kontroli 
Osoby odpowiedzialne 

1. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Pleszewie  

ul. Kazimierza Wielkiego 7A,                            

63-300 Pleszew 

 

Kontrola problemowa w zakresie sprawdzenia 

wykonywania zadań wynikających z ustawy     

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej przez organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

II półrocze 2020 r. 

Wicestarosta Pleszewski 

Kierownik Biura Kontroli 

Wewnętrznej i Audytu 

Inspektor ds. promocji zdrowia 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik Nr 2 

do uchwały nr XLIV/96/2020 

Zarządu Powiatu w Pleszewie 

z dnia 02.03.2020 r. 

 

PLAN KONTROLI NA ROK 2020   
L p. Nazwa jednostki 

podlegającej kontroli 

/adres/ 

Zakres kontroli  Przewidywany termin 

kontroli 

Osoby odpowiedzialne  

1. Rodzinny Dom Dziecka w 

Białobłotach 

Białobłoty 81 

63-308 Gizałki 

Kontrola problemowa w zakresie sprawdzenia 

wykonywania zadań wynikających z ustawy               

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

        

 

          maj 2020r. 

Wicestarosta Pleszewski 

Dyrektor PCPR w Pleszewie 

Inspektor ds. promocji zdrowia 

 

2. Salezjańska Placówka 

Wsparcia Dziecka i Rodziny 

im. Św. Rodziny  

ul. Podgórna 14 

63-300 Pleszew 

Kontrola problemowa w zakresie sprawdzenia 

wykonywania zadań wynikających z ustawy                

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

 

       czerwiec 2020r. 

Wicestarosta Pleszewski 

Dyrektor PCPR w Pleszewie 

Inspektor ds. promocji zdrowia 

 

3. Dom Dziecka w Pleszewie 

ul. Osiedlowa 1 

63-300 Pleszew 

Kontrola problemowa w zakresie sprawdzenia 

wykonywania zadań wynikających z ustawy                    

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

 

wrzesień  2020 r. 

Wicestarosta Pleszewski 

Dyrektor PCPR w Pleszewie 

Inspektor ds. promocji zdrowia 

 

4. Pogotowie Opiekuńcze                   

w Pleszewie 

ul. Osiedlowa  1/2 

63-300 Pleszew 

Kontrola problemowa w zakresie sprawdzenia 

wykonywania zadań wynikających z ustawy                 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

październik 2020r. 

Wicestarosta Pleszewski 

Dyrektor PCPR w Pleszewie 

Inspektor ds. promocji zdrowia 

5. Rodziny zastępcze 

spokrewnione: 

2 rodziny problemowe 

 

 Kontrola problemowa w zakresie sprawdzenia 

wykonywania zadań wynikających z ustawy                 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

październik 2020r. Wicestarosta Pleszewski 

Dyrektor PCPR w Pleszewie 

Inspektor ds. promocji zdrowia 

6. Rodziny zastępcze zawodowe: 

2 rodziny problemowe 

 

Kontrola problemowa w zakresie sprawdzenia 

wykonywania zadań wynikających z ustawy                 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

październik 2020r. Wicestarosta Pleszewski 

Dyrektor PCPR w Pleszewie 

Inspektor ds. promocji zdrowia 

7. Rodziny zastępcze  

niezawodowe: 

2 rodziny problemowe 

Kontrola problemowa w zakresie sprawdzenia 

wykonywania zadań wynikających z ustawy                  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

październik 2020r. Wicestarosta Pleszewski 

Dyrektor PCPR w Pleszewie 

Inspektor ds. promocji zdrowia 

 


