
PLAN  DZIAŁALNOŚCI  

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWICACH  WIELKICH
na 2023 rok.

CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2023.

Lp. Cel Mierniki określające 
stopień realizacji celu

Opis ryzyka Najważniejsze zadania 
służące realizacji celu

Nazwa
Planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego 
dotyczy plan

1 2 3 4 5 6

1 Utrzymanie odpowiedniej 
infrastruktury technicznej 
obiektów Domu Pomocy 
Społecznej w Janowicach 
Wielkich

%  realizacji 
inwestycji

100 brak wystarczających 
środków finansowych 
w budżecie 

ZADANIE 1

Zakup samochodu 
przystosowanego do 
przwozu osób 
niepełnosprawnych
intelektualnie i ruchowo (bus 
9-cio osobowy z windą )

ZADANIE 2

Przebudowa (remont) 
łazienki na II piętrze w 
budynku Nr 1 (pałacowym ) 
w Domu Pomocy Społecznej 
w Janowicach Wielkich

ZADANIE 3 

Prace konserwatorskie 
zabytkowej bramy przy 
zespole pałacowo- 
folwarcznym Domu Pomocy 
Społecznej w Janowicach 
Wielkich przy ulicy 
Chłopskiej 1” (Etap III)

2 Zapewnienie na odpowiednim 
poziomie usług opiekuńczych, 
bytowych, wspomagających 
zgodnie ze standardami

% wykonania 
planu

% pracowników 
uczestniczących 
w szkoleniach

% wskaźnik 
zatrudnienia

100 

90

100

nieprawidłowa 
realizacja planów 
wsparcia 

brak 
wykwalifikowanej 
kadry

zbyt mała obsada 
kadrowa

ZADANIE 1

Opracowanie 
Indywidualnych Planów 
Wsparcia Mieszkańca 

ZADANIE  2

Skuteczne zarządzanie 
zasobami ludzkimi poprzez 
pozyskiwanie, rozwój 
i utrzymanie efektywnie 
działającej kadry, która 
zapewni pełną realizację 
zadań jednostki

1



3 Planowanie środków 
budżetowych

% wykonania 
planu 

finansowego

100 błędne planowanie 
wydatków

nieterminowe 
spływanie środków 
finansowych

nieadekwatne 
dokonywanie 
wydatków  do 
zaplanowanych zadań

ZADANIE 1

Planowanie środków 
finansowych 

CZĘŚĆ B: INNE CELE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W ROKU 2023.

Lp. Cel Mierniki określające 
stopień realizacji celu

Opis ryzyka Najważniejsze zadania 
służące realizacji celu

Nazwa
Planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku, 

którego 
dotyczy plan

1 2 3 4 5 6

1 Obsługa informatyczna 
jednostki

Liczba 
zgłoszonych 

nieprawidłowo
ści

<5 brak ochrony danych, 
dostęp osób 
nieuprawnionych

awarie w pracy sprzętu 
komputerowego

ZADANIE 1

Zapewnienie bieżącej 
i bezpiecznej obsługi 
informatycznej jednostki

…............................................. ….............................................................
Data     Podpis kierownika komórki organizacyjnej / jednostki

…............................................. ….............................................................
Data     Zatwierdzam
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