
Kontrole przeprowadzone w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie
przez podmioty wewnętrzne i zewnętrzne



LP

Jednostka kontrolująca
Termin kontroli

Zakres kontroli
2019
1.
Komendant Miejski 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Kaliszu

19.02.2019 r.
- kontrola przestrzegania przepisów p-poż;
- rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia    działań ratowniczych;
- rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;
- kontrola warunków ewakuacji;
- postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi; 
2.
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu
14.03.2019 r.
- kontrola higieniczno – sanitarna bloku żywienia;
3.
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Kaliszu
31.05.2019 r. – 24.06.2019 r.
- ocena realizacji zakupów w jednostkach budżetowych;
                                                                              2020
1.
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu
24.02.2020 r.
- stan sanitarno – techniczny; 
- ocena postępowania zapobiegającego szerzeniu się chorób zakaźnych i zakażeń;
- przestrzeganie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu; 
-dokumentacja;
- ocena realizacji wymogów prawnych dotyczących ogólnych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ekspozycji pracowników  na występowanie szkodliwych czynników biologicznych oraz stosowania na terenie zakładu substancji chemicznych i ich mieszanin;
2.
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Kaliszu
10.09.2020 r. – 30.09.2020 r.
- kontrola wydatków bieżących w 2019 r.
2021
1.
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Kaliszu

18.01.2021 r. – 19.02.2021 r. 
- ocena procesu przeprowadzanych zakupów i ich zgodności z ustawą  o zamówieniach publicznych   w 2020 r. (procedury wewnętrzne, ewidencje, plany finansowe, umowy, dowody      księgowe, dokumentacja dotycząca zamówień publicznych);
2.
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Kaliszu


20.01.2021 r. – 19.02.2021 r

- kontrola umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej przez jednostki organizacyjne Powiatu Kaliskiego;
2022
1.
PCPR Kalisz
03-04 i 08.08.2022
- kontrola z zakresu prawidłowej realizacji zadań , jakości świadczonych usług, przestrzegania praw mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Liskowie
2.
Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Kaliszu
03 - 31.08.2022
- kontrola wydatków bieżących w 2021 r. i 2022 r.


