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SO. 0065-25/2006 

 

 

 W związku z ustaleniami kontroli okresowej oraz informacjami przekazanymi przez 

Pana w piśmie nr 279/SM/2006 z dnia 23.01.2006r. informuję, że Zarząd Powiatu 

Kętrzyńskiego podjął decyzję o wydaniu zaleceń pokontrolnych w zakresie: 

1. Dokonanie aktualizacji dokumentów organizacyjnych Szpitala Powiatowego w 

Kętrzynie, tj. dostosowanie Statutu do funkcjonującej struktury organizacyjnej, 

dostosowanie Regulaminu organizacyjnego do struktury i zakresu powierzonych 

zadań, Regulaminu pracy do obowiązujących uregulowań zgodnie z obowiązującą w 

tym zakresie procedurą – termin wykonania – do końca miesiąca lutego 2006r. 

2. Dokonanie aktualizacji stanu udzielonych pełnomocnictw i upoważnień – termin do 

końca lutego 2006r. 

3. Wycofanie z użytkowania nieprawidłowych pieczęci imiennych pracowników – do 

końca lutego 2006r. 

4. Wszczęcie procedur konkursowych na stanowiska ordynatorów i pielęgniarek 

przełożonych – termin do końca miesiąca lutego 2006r. 

5. Uregulowanie uprawnień Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa poprzez aktualizację 

Regulaminu organizacyjnego – do końca miesiąca marca 2006r. 

6. Sporządzenie zakresów czynności dla wszystkich pracowników, aktualizacja 

zakresów już sporządzonych – do końca miesiąca lutego 2006r. 

7. Uzyskanie decyzji potwierdzających akceptację dokonanych zakupów aparatury i 

sprzętu medycznego zgodnie z procedura określoną w Uchwale Rady Powiatu w 

Kętrzynie nr XXIII/177 – do końca marca 2006r. 

8. Uzyskanie decyzji potwierdzających akceptację zawartych umów dzierżawy zgodnie z 

procedura określoną w Uchwale Rady Powiatu w Kętrzynie nr XXIII/178, a w 

przypadku nie uzyskania akceptacji, rozwiązanie kwestionowanych umów – do końca 

marca 2006r. 

9. Wprowadzenie regulacji wewnętrznych zapewniających rzetelną kontrolę użycia 

sprzętu wysokospecjalistycznego, obejmujących ewidencję automatyczną (w 

przypadku istnienia takich opcji w aparaturze) oraz ewidencję w formie dokumentu – 

termin do końca miesiąca lutego 2006r. 



10. Dokonanie oceny użycia sprzętu wysokospecjalistycznego pod kątem prawidłowości 

użytkowania, posiadanych uprawnień, oraz zasadności – termin realizacji do końca 

marca 2006r. 

11. Podejmowanie prac remontowych oraz modernizacyjnych, których zakres jest objęty 

nadzorem sanitarnym, po zasięgnięciu opinii właściwego organu kontroli sanitarnej – 

do realizacji na bieżąco. 

 

O wykonywaniu zaleceń pokontrolnych proszę informować na piśmie. 

 


