
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI 

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWICACH WIELKICH 

ZA ROK 2021 
 
 

Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji zadania 
Najważniejsze planowane 

zadania służące realizacji celu 

 

 
 Nazwa 

Planowana 

wartość do 
osiągnięcia na 

koniec roku, 

którego dotyczy 
sprawozdanie 

Osiągnięta wartość na 

koniec roku, którego 
dotyczy sprawozdanie 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Utrzymanie 

odpowiedniej 

infrastruktury 

technicznej 

obiektów Domu 

Pomocy 

Społecznej 

w Janowicach 

Wielkich 

Liczba 

wykonanych prac 

remontowych 

1 zadanie 100% „Remont dwóch toalet na parterze w budynku 

Nr 2 w Domu Pomocy Społecznej 

w Janowicach Wielkich” 

 

Termin zakończenia zadania 

31.12.2021 r. 

2 zadanie 100% „Remont kotła B01 w kotłowni pelletowej 

w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach 

Wielkich” 

 

Termin zakończenia zadania 

14.10.2021 r. 

3 zadanie 100% „Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie 

Domu Pomocy Społecznej  

w Janowicach Wielkich wraz  

z budową mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków na potrzeby 

mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 

w Janowicach Wielkich” 

- wykonano dokumentację wraz ze wszystkimi 

pozwoleniami dotyczącą w/w zadania. 

2. Zamówienia 

publiczne 

Ilość poprawnie 

przeprowadzonych 

postępowań 

o udzielenie 

zamówień 

publicznych 

>=100 % 100% 1. Prawidłowość wyboru dostawców 

2. Poprawność przeprowadzonych postępowań 

3. Poprawność przygotowanej dokumentacji 

3. 

 

Zapewnienie 

odpowiedniej 

realizacji pracy 

Liczba szkoleń 8 200% 

 

 

 

 

 

Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu: 

1. „Mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej 

2021- zmiany w przepisach prawa i kwestie 

problematyczne” 

2. „Zamówienia publiczne dla początkujących, 

przygotuj się do samodzielnego wszczęcia 

i prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego” 

3. „Praktyczne aspekty ochrona danych 

osobowych” 

4. Instruktaż na temat obsługi defibrylatora 

5. „Webinarum kontrola zarządcza w czasie 

epidemii w jednostkach leczniczych” 

6. „Praktyczne aspekty wdrożenia przepisów 

o ochronie osób zgłaszających naruszenia 

prawa” 

7. „Zmiany w płacach w 2022 roku po 

uchwaleniu Polskiego Ładu” 



8. „Zasiłki od A do Z w 2022 roku - nowe 

przepisy, problemy bieżące” 

9. „Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy medycznej” 

10. „Szkolenie BHP pracodawca/osoby 

kierujące pracownikami” 

11. „Prawa mieszkańca domu pomocy 

społecznej, kierunki prowadzonej terapii 

i metody pracy z mieszkańcami, w tym 

w zakresie komunikacji wspomagającej lub 

alternatywnej” 

12.  „Konsultacje w zakresie aktualizacji 

dokumentacji i wiedzy pracowników dot. 

Zasad Systemu HACCAP dla zakładu 

zbiorowego żywienia typu zamkniętego: Dom 

Pomocy Społecznej” 

13. Szkolenie okresowe „ BHP dla 

pracowników na stanowiskach robotniczych” 

14. „Webinarum Stres i wypalenie 

pracowników DPS-u” 

15. „Szkolenie okresowe BHP” 

16.  „Szkolenie BHP i p.poż” 

4. 

 

Dostosowanie 

działań 

rehabilitacyjno -  

terapeutycznych 

do potrzeb 

mieszkańców 

Ilość treningów 

rehabilitacyjnych, 

wspieranie poprzez 

zajęcia: terapii 

zajęciowej, 

kulturalno -

oświatowe, 

psychologiczne, 

fizjoterapeutyczne, 

socjalne, 

dietetyczne, 

pielęgniarskie, 

z pracownikami 

pierwszego 

kontaktu 

728 

(dla 91 

mieszkańców 

Domu- zgodnie 

z planem) 

 

664 

(dla 83 

mieszkańców -

rzeczywistej 

liczby 

mieszkańców 

Domu w roku 

2021) 

100% 

 

(dla rzeczywistej 

liczby mieszkańców 

Domu w roku 2021) 

1. Objęcie rehabilitacją medyczną 

mieszkańców tego wymagających 

2. Objęcie zajęciami terapeutycznymi 

mieszkańców tego wymagających 

3. Udział mieszkańców w zajęciach kulturalno-

oświatowych 

4. Objęcie zajęciami z psychologiem 

mieszkańców tego wymagających 

5. Objęcie opieką pielęgniarską 

6. Wsparcie w sprawach socjalnych 

7. Wsparcie dietetyka 

8. Wsparcie w życiu codziennym 

9. Planowanie, realizacja i ocena 

indywidualnych planów wsparcia 

mieszkańców 

5 Gospodarka 

finansowo-

majątkowa 

Wydatkowanie 

środków 

budżetowych 

w stosunku do 

planu finansowego 

100% 1. przestrzeganie 

zasad i procedur 

określonych polityką 

rachunkowości 

2. planowanie 

i wydatkowanie 

środków 

finansowych 

w oparciu o plan 

finansowy jednostki 

3. bieżąca kontrola 

dotycząca operacji 

finansowych 

i gospodarczych 

Polityka 

Rachunkowość 

Plan finansowy jednostki 

 

Janowice Wielkie   31.01.2022 r. 

 

 

 


