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    PS-I.431.2.1.2018.TOzi              

 

Pan  

Mieczysław Jerulank 

Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Zielonej Górze 

 
 

Szanowny Panie Dyrektorze,  

 

poniżej przedstawiam zalecenia pokontrolne i proszę o udzielenie informacji, o planowanym 

sposobie ich realizacji. Zalecenia dotyczą ustaleń kontroli sprawdzającej, którą przeprowadzili 

pracownicy tut. Wydziału, 11 czerwca 2018 r.,  w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Zielonej Górze. 

Kontrolujący ustalili, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, nadal nie 

spełnia wymaganego ustawą wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych. Na jednego 

pracownika socjalnego przypada średnio ponad 2.400 mieszkańców. Jednocześnie  

41 na 58 pracowników socjalnych, obejmuje pracą socjalną, więcej niż 50 środowisk (tj. ponad 

ustawową normę). Nadal również, nie wszyscy pracownicy, uczestniczą systematycznie w 

szkoleniach z zakresu pomocy społecznej. 

Kontrolujący – w toku kontroli – ocenili jednak, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Zielonej Górze, ma szansę osiągnąć wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych, 

pod warunkiem pełnej realizacji projektu, który polega na oddzieleniu pracy socjalnej,   

od czynności administracyjnych. Projekt również może być w pełni zrealizowany w sytuacji, 

gdy Ośrodek spełni wymóg zatrudnienia pracowników socjalnych. Kontrolujący ustalili, 

że Ośrodek rozpoczął realizację projektu 01.06.2018 r. Zatrudnienie pracowników do pełnego 

wymiaru, wydaje się zatem pilnym rozwiązaniem. Brak realizacji zaleceń pokontrolnych 

natomiast, skutkuje postępowaniem sankcyjnym.   

Szczegółowe wyniki z kontroli sprawdzającej, zawiera protokół kontroli, który podpisał Pan 20 

września 2018r. Do treści w nim zawartych, nie wniósł Pan zastrzeżeń. Kontrolujący ocenili 

część kontrolowanych zagadnień w kategorii uchybień, bądź istotnych uchybień.  

Zalecam zatem: 

1. Dostosować  zatrudnienie pracowników socjalnych do wymogów wskazanych  

w zapisach art. 110 ust.11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1508). 
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2. Umożliwić podnoszenie kwalifikacji pracowników socjalnych poprzez udział  

w szkoleniach tematycznych z zakresu pomocy społecznej  zgodnie z art. 119 ust. 2 pkt 

6 ustawy o pomocy społecznej . 

 

Do rozważenia uruchomienie na terenie gminy placówki całodobowego wsparcia – 

alternatywnej do domu pomocy społecznej - dla osób bezdomnych wymagających opieki oraz 

osób przebywających w środowisku i oczekujących na miejsce w domu pomocy społecznej. 

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.  

Podstawy prawne: 

art. 128 ust.1 i ust 2, art. 130 ust 1, art. 131 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1508). 

     

                                                      Z poważaniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
Grażyna Jelska 

Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej 


