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       Gorzów Wlkp., 15 lipca 2020 r.  
 
 
    PS-I.431.3.2.2020.TOzi 
 

Pan  
Marian Ambrożuk 

Dyrektor 

Miejsko- Gminnego  

Ośrodka Pomocy Społecznej  

Strzelce Krajeńskie 

 

Szanowny Panie Dyrektorze,  

 

przekazuję zalecenia pokontrolne i proszę o udzielenie informacji o planowanym sposobie 

ich realizacji. Zalecenia dotyczą ustaleń kontroli doraźnej, przeprowadzonej przez 

pracowników tut. Wydziału -  3 czerwca 2020 r. - w kierowanym przez Pana Ośrodku. 

Podjęcie czynności kontrolnych – w trybie kontroli doraźnej - w Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich wynikało z *      

 

 

 

Szczegółowe wyniki z kontroli doraźnej, zawiera protokół kontroli, który podpisał Pan 2 lipca 

2020 r. Do treści w nim zawartych, nie wniósł Pan zastrzeżeń. Kontrolujący ocenili część 

kontrolowanych zagadnień w kategorii uchybień, bądź istotnych uchybień.  

Ustalili, że pomoc udzielana osobom zależnym, korzystającym z usług opiekuńczych, nie jest 

adekwatna do ich potrzeb. Dotyczy to wymiaru świadczonych usług opiekuńczych oraz braku 

opieki w dni wolne od pracy. Zgromadzona dokumentacja wskazuje, że poza przyznanymi 

przez Ośrodek świadczeniami, osoby zależne nie mają zapewnionej pomocy w ramach innych 

usług, systemów. Brak informacji o rozważaniu możliwości zapewnienia osobom zależnym 

całodobowego wsparcia. Pomimo, że w jednostce prowadzony jest rejestr spraw wpływających 

nigdzie nie są odnotowywane zgłoszenia w innej formie np. telefoniczne.  Przekłada się to na 

brak informacji o sposobie załatwienia konkretnej, zgłaszanej sprawy. Dyrektor Ośrodka 

posiada kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku. Osoby realizujące usługi 

opiekuńcze posiadają przygotowanie do realizacji zadań. Zarówno Kierownik jak i pracownicy 

socjalni, w badanym okresie, podnosili kwalifikacje poprzez cykliczny udział w szkoleniach 

merytorycznych. 

  

 

 

  

WOJEWODA LUBUSKI  
ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 

*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.). 
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Zalecam zatem: 

1. Rozpoznawać wszystkie potrzeby i możliwości klientów niesamodzielnych, zależnych  

i planować w oparciu o te elementy kompleksowe wsparcie, adekwatne 

do indywidualnych potrzeb (zgodnie z art. 3, art. 50 ust. 1, 3, art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 

ze zm.). 

2. Uregulować formalnie kwestie zgłoszeń o pomoc i odpowiednio je dokumentować 

(art.2  ust.1; art. 119 ust.1 pkt 2, 3 oraz ust. 2 pkt 4; art. 102, art. 106 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.). 

 

Przysługuje Panu prawo, zgłoszenia zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych w terminie 7 dni 

od  dnia ich otrzymania. 

Oczekuję informacji o sposobie realizacji przedstawionych zaleceń w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania tego pisma. Przypominam, że jeśli zalecenia pokontrolne nie będą realizowane, 

Wojewoda może zastosować sankcje, w tym również sankcje pieniężne. 

Podstawy prawne: 

art. 128 ust.1 i ust 2 oraz art. 130 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1507 ze zm.). 

     

                                                      Z poważaniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Grażyna Jelska 

Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej 


