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PROTOKÓŁ  

KONTROLI KOMPLEKSOWEJ 

przeprowadzonej w dniu 28 lutego 2013 r. 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Babimoście 
Pl. Powstańców Wlkp. 11 A, 66-110 Babimost 

 

 Działając na podstawie art.22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tj. Dz.U. 2013, nr 0 poz. 182 ze zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej 
(Dz.U.Nr 61, poz.543 ze zm.); 

Zespół kontrolny w składzie: 

1. Krzysztof Frisoli  – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW  
w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 61-1/2013    
z dnia 22 lutego 2013 r. - przewodniczący zespołu kontrolnego; 

[Dowód: akta kontroli str. 1-2] 

2. Teresa Ozimek – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW  
w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr  61-31/2013   
z dnia 26 lutego 2013 r. - członek  zespołu kontrolnego; 

[Dowód: akta kontroli str. 3-4] 
 

   
przeprowadził w dniu 28 lutego 2013 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Babimoście kontrolę kompleksową w zakresie wszystkich sfer działania jednostki                
z zakresu pomocy społecznej – zgodnie z Programem kontroli zatwierdzonym przez 
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW. 

[Dowód: akta kontroli str. 5-8] 
 

 Przed przystąpieniem do kontroli zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia  
o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.  

 [Dowód: akta kontroli str. 9-12] 
 
 Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz klientów 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście. 
 Kontrola przeprowadzona była metodą losową i obejmowała dokumentację 
świadczeniobiorców oraz wszystkie akta osobowe kierownika ośrodka i pracowników 
socjalnych w zakresie wymaganych kwalifikacji. 
 
 Okres objęty kontrol ą: rok 2012 do dnia kontroli. 
 
 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 
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Ocenie poddano następujące zagadnienia:  
1. Kwalifikacje oraz zgodność zatrudnienia pracowników socjalnych z wymogami 

określonymi w ustawie o pomocy społecznej.  
2. Działania podejmowane na rzecz klientów pomocy społecznej w ramach pracy 

socjalnej.  
3. Działania podejmowane przez gminę na rzecz osób bezdomnych.  
4. Ocena realizacji przez gminę zapisów Porozumienia z dnia 13 czerwca 2000 r.            

w sprawie zasad współpracy w zakresie organizacji pomocy na rzecz osób 
zwolnionych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz rodzin osób 
pozbawionych wolności.  

5. Pomoc osobom starszym, przewlekle chorym, niepełnosprawnych. 
6. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

 
  [Dowód: akta kontroli str. 13-26] 
 

 O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem            

Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.           

z dnia 20 lutego 2013 r. znak PS-I.431.4.2.2013.KFri.  

 W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Bożena Nitschke – Kierownik        

Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście.  

 Ustalono, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście czynny jest:  

w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach             

od 7.15 do 15.15.  Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy Ośrodka.  

 Ośrodek prowadzi ewidencję wyjść w środowisko –  w miesiącu styczeń 2013 r. 

odnotowano 16 wyjść w środowisko do rodzin na każdego pracownika socjalnego. Ośrodek 

prowadzi rejestr pism wpływających. Świadczenia z pomocy społecznej są wypłacane w kasie 

Urzędu Miejskiego w Babimoście a także na rachunek bankowy wskazany przez 

świadczeniobiorcę oraz poprzez pocztę w formie przekazu pocztowego.  

 Pracownicy Ośrodka mają możliwość korzystania z porad prawnych (w tym z zakresu 

prawa rodzinnego) z zatrudnionego radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Babimoście  

w każdy ostatni piątek miesiąca.   

 Ośrodek Pomocy Społecznej działa w samodzielnym budynku (w strukturach ośrodka 

znajduje się dział świadczeń rodzinnych). W Ośrodku nie ma barier architektonicznych  

(jest podjazd dla osób niepełnosprawnych). Ośrodek dysponuje 5 pomieszczeniami na 

parterze (1 p. wejście/poczekalnia ośrodka pomocy społecznej; 2 p. – 2 pracowników 

socjalnych; 3 p. – kierownik/przyjęcia interesantów; 4 p. – wejście/poczekalnia świadczenia 

rodzinne; 5 p. – 2 pracowników świadczenia rodzinne/księgowa). Warunki lokalowe 

pracowników socjalnych w Ośrodku są wystarczające (pomieszczenia funkcjonalne, 

zadbane).                                

        [Dowód: akta kontroli str. 27-80] 
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1. Kwalifikacje oraz zgodność zatrudnienia pracowników socjalnych z wymogami 
określonymi w ustawie o pomocy społecznej.  
 
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Babimoście zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje  
3 pracowników, w tym Kierownik jednostki oraz 2 pracowników socjalnych w rejonach 
opiekuńczych (sprawozdanie MPiPS-03za 2012r.).  
Ponadto w Ośrodku zatrudniona jest opiekunka domowa-pracownik gospodarczy (0,5 etatu), 
specjalista ds. księgowości i świadczeń rodzinnych, specjalista ds. świadczeń rodzinnych, 
starszy referent ds. świadczeń rodzinnych – łącznie 7 osób - 6,5 etatu.  

Ośrodek nie spełnia wymogu zatrudnienia pracowników socjalnych, określonego w art. 110 
ust.11 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi: iż „Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia 
pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden 
pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców” nie mniej jednak niż 3 pracowników”.   

Gmina Babimost liczy 6.444 mieszkańców (dane z ewidencji ludności w gminie Babimost, 
stan na dzień 31 grudnia 2012 r.), na 1 pracownika socjalnego przypada 3.222 mieszkańców.  
Poddając ocenie posiadane kwalifikacje pracowników z wymogami ustawowymi - zespół 
kontrolny przeanalizował dokumentacje pracowników socjalnych, w tym Kierownika 
Ośrodka. Zgodnie z wymogiem art. 122 ustawy o pomocy społecznej „osoby kierujące 
jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni 
staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. 
Kierownik jednostki spełnia ww. wymogi. Stwierdzono, iż pracownicy realizujący pracę 
socjalną w środowisku spełniają wymagania do wykonywania zawodu i pobierania za tę pracę 
dodatku określone w art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2013, poz. 182         
z późn. zm.) w wysokości 250 zł.  

Kierownik i pracownicy socjalni w 2012 r. uczestniczyli w szkoleniach organizowanych          
z zakresu pomocy społecznej. Tematyka szkoleń to m.in. ekonomia społeczna, wspieranie 
rodziny i piecza zastępcza, świadczenia rodzinne, narkomania, pomoc społeczna, działanie      
i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, (Kierownik – 3 szkolenia, I pracownik 
socjalny - 2 szkolenia, II pracownik socjalny – 4 szkolenia).  

         [Dowód: akta kontroli str. 81-144] 
 

Zadanie realizowane  z istotnymi uchybieniami pod względem liczby zatrudnionych 
pracowników socjalnych.  

 
2. Działania podejmowane na rzecz klientów pomocy społecznej w ramach pracy socjalnej.  
 
Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2013, poz. 182 ze zm.) praca 
socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 
społecznym i prowadzona jest w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności  
i samodzielności życiowej.  
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W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że pracownicy socjalni prowadzą pracę socjalną 
z rodzinami w miejscu ich zamieszkania. Z danych statystycznych (sprawozdawczość MPiPS-
03 za okres styczeń – grudzień 2012r.) wynika, że praca socjalna prowadzono jest  
ze 101 rodzinami (326 osób w rodzinie) - co stanowi ok. 50% ogólnej liczby korzystających  
z pomocy społecznej (670 osób z 204 rodzin).  
Wskaźnik ten jest znacznie niższy niż średnia w województwie (70%). W liczbie 101 rodzin, 
z którymi prowadzona była praca socjalna  93% stanowią rodziny posiadające dochód własny 
(wyższy niż ustalone kryterium) i korzystające ze wsparcia „wyłącznie  
w postaci pracy socjalnej”. Na koniec 2012 roku odnotowano 94 rodziny (315 osób  
w rodzinie), którym udzielono pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Wszystkie 
prowadzone w rodzinach działania odnotowywane są w rejestrach prowadzonych przez 
pracowników socjalnych. W ramach tej formy pomocy, pracownicy socjalni pomagali 
rodzinom m.in. w uzyskaniu świadczenia pielęgnacyjnego, dodatku mieszkaniowego, 
interwencji w sytuacji zagrożenia przemocą, interwencji w rodzinie, w której występował 
alkohol, w formie poradnictwa, nawiązywaniu kontaktów ze specjalistami, wspólne 
rozwiązywanie problemów rodziny. Ponadto osobom starszym i schorowanym udzielano 
pomocy w wypełnianiu formularzy, informowaniu o możliwości dofinansowania z PFRON 
do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, nawiązywaniu kontaktów  
z lekarzem.  
W celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu, a także w celu określenia współdziałania w rozwiązywaniu 
problemów osoby lub rodziny - pracownik socjalny zatrudniony w Ośrodku może – zgodnie    
z art.108 – zawrzeć kontrakt socjalny. Z danych statystycznych (sprawozdanie MPiPS-03  
za 2012 r.) wynika, że w 2012 roku w Ośrodku zawarto 2 kontrakty  socjalne, co stanowi 
0,2% ogólnej liczby rodzin objętych pracą socjalną. Kierownik jednostki wyjaśniła (protokół 
przyjęcia ustnych wyjaśnień w załączeniu), że efektem rozwoju gminy jest jeden                      
z najniższych wskaźników bezrobocia ok. 3%. Fakt ten bezpośrednio przekłada się  
na efektywność działań OPS wspierających osoby i rodziny w dążeniu do usamodzielnienia          
i rozwiązywania problemów. Praca pracowników socjalnych może skupiać się na pracy 
socjalnej w rodzinach, w których udzielana jest pomoc społeczna z pozostałych powodów 
wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.  

Z wyjaśnień Kierownika jednostki wynika, iż pracownicy Ośrodka pracując z rodzinami  
w rozwiązywaniu ich problemów, w zależności od potrzeby współpracują ze służbami  
m.in. ochrony zdrowia, pedagogiem szkolnym, kuratorem sądowym. Ponadto jeden  
z pracowników jest Pełnomocnikiem Burmistrza ds. realizacji gminnego programu 
rozwiązywania problemów alkoholowych  i bierze udział w spotkaniach Gminnej Komisji ds. 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wiele problemów podopiecznych Ośrodka i ich rodzin 
rozwiązywana jest z wykorzystaniem zaangażowanych w Komisji specjalistów. Ponadto 
dzieciom udzielana jest pomoc w świetlicy socjoterapeutycznej, gdzie przeprowadzane są 
warsztaty terapeutyczne, w których uczestniczy ok. 15 dzieci. Pracownik socjalny – 
Przewodnicząca Zespołu interdyscyplinarnego jest w stałym kontakcie z członkami zespołu 
m.in.: pielęgniarką środowiskową, Prezesem Stowarzyszenia „Lepsza przyszłość”, 



5 

 

pedagogiem szkolnym. Zatem problem rodziny rozwiązywany jest kompleksowo od 
momentu jak osoba zgłasza się po pomoc. Powyższe wyjaśnienia kierownika nie znajdują 
potwierdzenia w materiale dowodowym ani w analizowanej dokumentacji. 

Kontroli poddano dokumentację 2 świadczeniobiorców, z którymi prowadzono pracę socjalną 
w oparciu o  kontrakt socjalny. Stwierdzono, że nieprawidłowo określono cele kontraktów. 
Zarówno założenie licznika przedpłatowego jak i poprawa stanu sanitarnego mieszkania 
stanowią elementy działań mających doprowadzić do osiągnięcia celu jakim są: w jednym 
przypadku nabycie umiejętności gospodarowania środkami pieniężnymi, w drugim nabycie 
umiejętności gospodarowania zasobami mieszkaniowymi.  

Poddając ocenie skuteczność zawartych kontraktów oraz poziom osiągniętego celu, 
stwierdzono, że kontrakty socjalne przyniosły oczekiwane efekty i założenia zostały 
osiągnięte. Osoby, z którymi zawarto kontrakt wywiązały się z zawartych w nim ustaleń.        
I tak: w kontrakcie z dnia 23.04.2012 r. cel główny został sformułowany nieprawidłowo, tym 
niemniej określone cele szczegółowe i przewidywane efekty zostały osiągnięte. Rodzina 
zaczęła racjonalnie działać w zakresie planowania wydatków i gospodarowania środkami.     
W kontrakcie z dnia 02.07.2012 r. cele również zostały osiągnięte. Klienci dostrzegli 
konieczność zmiany stylu życia. Przy wsparciu pracownika socjalnego oraz pomocy              
w postaci  zasiłków celowych osoby zrealizowały założenia zawarte w kontrakcie, 
usamodzielniły się i obecnie nie są klientami pomocy społecznej.  

         [Dowód: akta kontroli str. 145-192] 
 
Zadanie realizowane z uchybieniami pod względem liczby rodzin objętych pracą socjalną      
w porównaniu do ogólnej liczby osób objętych pomocą społeczną, a także liczby osób,               
z którymi zawarto kontrakt socjalny w stosunku do liczby osób objętych pracą socjalną. 
Uchybienia w sposobie realizacji kontraktów socjalnych. 
 

         
3. Działania podejmowane przez gminę na rzecz osób bezdomnych.  

 
Z danych liczbowych przedstawionych w sprawozdaniu rocznym MPiPS-03 z realizacji zadań 
pomocy społecznej wynika, iż w roku 2012 ze świadczeń pomocy społecznej z powodu 
bezdomności skorzystały 4 osoby. 
W toku kontroli przeanalizowano dokumentację losowo wybranych 2 osób bezdomnych 
korzystających z pomocy Ośrodka (50% bezdomnych objętych pomocą Ośrodka). 
Z wyjaśnień kierownika jednostki a także z analizy dokumentacji wynika, że obie osoby 
bezdomne są osobami samotnymi nie posiadającymi własnych dochodów. Obydwie osoby 
bezdomne przebywają w placówkach dla osób bezdomnych poza gminą Babimost.  
Jedna osoba bezdomna (55 lat) przebywa w Schronisku dla Bezdomnych Towarzystwa 
Pomocy im. Św. Brata Alberta w Chełmie. Jest to osoba całkowicie niezdolna do pracy  
i samodzielnej egzystencji (posiada orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności); ciężki 
pogarszający się stan zdrowia – obecnie poddawany jest chemioterapii. W/w osoba z Ośrodka 
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Pomocy Społecznej otrzymuje świadczenie pieniężne w formie zasiłku stałego a także  
w formie zasiłku celowego na leczenie oraz leki.  
Druga osoba bezdomna (53 lata) przebywa w Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu 
„Monar” w Poznaniu. Jest to osoba całkowicie niezdolna do pracy (posiada orzeczony 
umiarkowany stopień niepełnosprawności). W/w osoba z Ośrodka Pomocy Społecznej 
otrzymuje świadczenie pieniężne w formie zasiłku stałego, ośrodek również częściowo 
pokrywa koszty pobytu w placówce dla bezdomnych. Ponadto w/w osoba bezdomna 
uczestniczyła w programie „Tworzenie systemowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniu od alkoholu w grupie osób bezdomnych” w ramach którego korzystała z porad 
terapeutycznych, psychologicznych, z doradcy zawodowego a także uczestniczyła  
w zajęciach edukacyjno – terapeutycznych, w zajęciach grupowych dot. integracji społeczno 
– zawodowej i w zajęciach grupowych z zaradności informatycznej. Program realizowany był 
przez Stowarzyszenie „Monar” w Domu Readaptacji Społecznej w Poznaniu przy  
ul. Borówki 8. Zajęcia prowadzili specjaliści terapii uzależnień, psycholog oraz informatyk 
(zajęcia komputerowe). Obecnie w/w korzysta z systematycznych indywidualnych porad 
terapeutycznych oraz psychologicznych. 

          [Dowód: akta kontroli str. 193-196] 
 
W/w osoby bezdomne nie są objęte programem wychodzenia z bezdomności  
w wymienionych placówkach dla osób bezdomnych.  
Z wyjaśnień kierownika jednostki a także z analizy dokumentacji: wywiady środowiskowe, 
wnioski o pomoc, zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do poradni leczniczej, 
zaświadczenie o udziale w programie „Tworzenie systemowych rozwiązań w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu w grupie osób bezdomnych” wynika że obydwie 
osoby przebywające w/w placówkach dla osób bezdomnych są w ciągłym kontakcie z 
Ośrodkiem. Ośrodek jest na bieżąco informowany o każdej zmianie sytuacji zdrowotnej, 
bytowej, postępach w uzyskiwaniu samodzielności życiowej a także w zależności od potrzeb 
służy pomocą w/w osobom wg okoliczności. Ponadto przeprowadzane są przez pracownika 
socjalnego aktualizacje wywiadu środowiskowego.  

          [Dowód: akta kontroli str. 283-348] 
 
Na dzień kontroli na terenie gminy Babimost nie przebywały osoby bezdomne (brak 
wniosków bezdomnych o wsparcie, a także brak informacji o osobach bezdomnych 
przebywających na terenie gminy). 
Na terenie gminy Babimost nie ma żadnej placówki zapewniającej pomoc dla osób 
bezdomnych. W razie wystąpienia potrzeby umieszczenia osoby w noclegowni, osoby 
bezdomne będą kierowane do najbliższej Noclegowni dla Bezdomnych w Zielonej Górze. 

 
       

Zadanie realizowane z uchybieniami pod względem pracy z osobami bezdomnymi  
w ramach Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. 
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4. Działania podejmowane przez gminę na rzecz osób zwalnianych z Zakładów Karnych, 
opuszczających Areszt Śledczy. 

 
Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu  
z zakładu karnego  realizowana jest na podstawie art. 17 ust.1 pkt.16a  ustawy z dnia            
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na podstawie Porozumienia zawartego             
dnia 13 czerwca 2000 r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Centralnym 
Zarządem Służby Więziennej w sprawie zasad współpracy w zakresie organizacji pomocy    
na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz rodzin osób 
pozbawionych wolności.  
Z danych liczbowych przedstawionych w sprawozdaniu z realizacji zadań  pomocy społecznej 
za 2012 rok wynika, iż w ramach świadczeń pomocy społecznej udzielono wsparcia  
5 osobom zwolnionym z Zakładów Karnych. Na dzień kontroli liczba osób się nie zmieniła. 
W ramach czynności kontrolnych przeanalizowano dokumentację 5 osób zwolnionych  
z Zakładu Karnego i Aresztu Śledczego korzystających z pomocy Ośrodka i stwierdzono,     
że analizowana dokumentacja prowadzona była prawidłowo. Zawierała wymagane 
dokumenty: wniosek o udzielenie pomocy, oświadczenie klienta, świadectwo zwolnienia  
z zakładu karnego, wywiad środowiskowy, decyzję o wysokości i rodzaju przyznanej 
pomocy. Osoby skazane osobiście występowały do Ośrodka z wnioskiem o przyznanie 
pomocy. Dokumentem potwierdzającym fakt odbywania kary pozbawienia wolności było 
świadectwo zwolnienia. Decyzją administracyjną osobom przyznawano pomoc w formie  
zasiłku okresowego lub celowego. Ustalono, że dwie osoby po otrzymaniu pomocy wróciły 
do rodziny i podjęły zatrudnienie, jedna osoba po otrzymaniu zasiłku celowego wyjechała do 
rodziny poza teren gminy, jedna osoba otrzymała skierowanie do noclegowni, gdzie realizuje 
program wychodzenia z bezdomności. Ośrodek  ponosi koszty pobytu w noclegowni. 
Natomiast jedna osoba przebywa na leczeniu w szpitalu psychiatrycznym w Ciborzu.     

 
                      [Dowód: akta kontroli str. 197-198] 

 
Ponadto z skontrolowanej dokumentacji wynika, że pomoc ze strony Ośrodka ograniczona 
była do przyznawania świadczeń pieniężnych w formie zasiłku okresowego i celowego oraz 
skierowania do noclegowni (1 osoba), jednak te formy stanowią jeden rodzaj pomocy z wielu 
wymienionych w Porozumieniu zawartym w dniu 13 czerwca 2000 r. pomiędzy 
Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Centralnym Zarządem Służby Więziennej. 
Ośrodek Pomocy Społecznej nie udokumentował, że współpracuje z administracją Zakładów 
Karnych w zakresie udzielania pomocy osobie. 

      [Dowód: akta kontroli str. 275-282] 
 

Zadanie realizowane z uchybieniami pod względem realizacji zapisów Porozumienia 
zawartego pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Centralnym Zarządem 
Służby Więziennej. 
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5. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
 
W gminie brak infrastruktury dla osób z zaburzeniami psychicznymi, nie ma środowiskowego 
domu samopomocy ani klubu samopomocy. Nie są realizowane usługi specjalistyczne dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3,5, 6 ustawy o pomocy 
społecznej, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U.  
z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) gmina powinna zapewnić wsparcie i rozwój różnych form 
oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

Dowód: akta kontroli str. 237-240] 
Liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych w gminie wynosi 539 osób (dane 
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z roku 2012), natomiast średnia 
liczba leczonych w stosunku do liczby mieszkańców gminy stanowi 8,51% (powyżej średniej 
wojewódzkiej wynoszącej 6,36%). 

Z wyjaśnień Kierownika jednostki a także analizy dokumentacji (wywiad środowiskowy) 
wynika, iż na terenie gminy Babimost nieliczne osoby z zaburzeniami psychicznymi 
mieszkają z rodzinami, które zapewniają im opiekę i wsparcie – wsparcie psychiczne, terminy 
wizyt lekarskich a także pomoc w pracach domowych. 

Dowód: akta kontroli str. 255-274] 
 
Ponadto dwie osoby z zaburzeniami psychicznymi korzystają z oparcia Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół. Stowarzyszenie w swoich działaniach skupia się  
na przeciwdziałaniu alienacji środowiskowej, integracji środowiska osób niepełnosprawnych, 
rehabilitacji zdrowotnej i społecznej. Stowarzyszenie skupia nie tylko osoby niepełnosprawne 
ale również ich przyjaciół. W ramach stowarzyszenia działa utworzony wolontariat 
młodzieżowy która bierze aktywny udział w życiu stowarzyszenia. Działalność 
Stowarzyszenia to cykliczne spotkania, wyjazdy oraz udział w różnego rodzaju projektach 
m.in.: „Spróbuj z nami na pewno się uda” – udział w Wojewódzkim Pikniku Osób 
Niepełnosprawnych w Drzonkowie, „Wspólnymi siłami po zdrowie” – wyjazd integracyjny 
do Wojnowa, warsztaty w Bytomiu Odrzańskim oraz powołanie Babimojskiego klubu Nordic 
Walking… 

Dowód: akta kontroli str. 245-246] 
 
Z wyjaśnień Kierownika jednostki wynika, iż jedna osoba samotnie mieszkająca po powrocie 
z Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu została objęta 
opieką specjalistyczną w domu przez Zespół Psychiatrycznego Leczenia Domowego 
„Relacja” z Zielonej Góry. Regularne wizyty członków zespołu psychiatrycznego w domu 
podopiecznego który systematycznie przyjmuje leki – mają potwierdzenie w analizowanej 
dokumentacji: wywiad środowiskowy, zaświadczenie Ośrodka Profilaktyki i Pomocy 
Psychiatrycznej „Relacja” o objęciu opieką psychiatryczną a także prowadzona 
korespondencja z w/w instytucją. Podopieczny również współdziała z pracownikiem 
socjalnym w formie pracy socjalnej (w rozwiązywaniu swoich problemów), który jest 
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również w stałym kontakcie z pracownikiem Zespołu Psychiatrycznego Leczenia Domowego 
„Relacja”. 

Dowód: akta kontroli str. 241-244] 
 
W ramach czynności kontrolnych przeanalizowano akta wszystkich 6 świadczeniobiorców 
korzystających z zasiłków stałych pod względem ustalonych przez Powiatowy Zespół 
Orzekania o Niepełnosprawności kodów chorobowych. 
Ustalono, że 3 spośród tych osób posiada orzeczenie z powodu zaburzeń psychicznych  
(02-P), co stanowi 50% ogółu korzystających z zasiłku stałego. 
Przeanalizowano akta wszystkich 3 świadczeniobiorców posiadających orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności z tytułu zaburzeń psychicznych. 
Z analizy powyższych akt wynika, że osoby z zaburzeniami psychicznymi będące klientami 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście korzystają z pomocy w formie świadczeń 
pieniężnych (zasiłek stały). Ponadto jedna osoba otrzymywała zasiłek okresowy oraz jedna 
osoba zasiłek celowy na opał (jedna osoba otrzymuje również zasiłek pielęgnacyjny). 
Towarzyszącym powodem otrzymywania wsparcia jest niepełnosprawność oraz ubóstwo. 
Kierownik jednostki zapewnia że ośrodek udziela wszelkich informacji  
m.in. o funkcjonujących na terenie powiatu jak i województwa placówkach wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi.  

Dowód: akta kontroli str. 247-254] 
 
Nie stwierdzono uchybień w sposobie realizacji zadania. 
 
 
6. Działania podejmowane na rzecz osób starych, chorych, niepełnosprawnych.  
 
Usługi opiekuńcze. 
 
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi uregulowane zostało Uchwałą Nr XVI/86/04 Rady 
Miejskiej w Babimoście z dnia 04 października 2004 r. 
Usługi realizowane są przez 1 opiekunkę zatrudnioną w ośrodku od 1993 roku na stanowisku: 
opiekunka domowa, na umowę o pracę (1/2 etatu). Opiekunka posiada wykształcenie 
zawodowe, ukończyła Kurs Sióstr Pogotowia PCK. 
Z danych liczbowych przedstawionych w sprawozdaniu rocznym MPiPS-03 z realizacji zadań 
pomocy społecznej wynika, iż w roku 2012 ze świadczeń pomocy społecznej w formie usług 
opiekuńczych skorzystały 4 osoby. 
Skontrolowano dokumentację wszystkich 4 osób korzystających z usług opiekuńczych  
(100% korzystających ze wsparcia). Stwierdzono, iż w aktach znajdowała się pełna 
dokumentacja, zachowane były terminy przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, 
aktualizacji wywiadu jak i wydanej decyzji. 
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Wszystkie osoby korzystające z usług opiekuńczych to osoby samotne – samodzielnie 
prowadzące gospodarstwo domowe (1 osoba: rozwodnik; 3 osoby: wdowy). 
Schorzenia osób korzystających z usług opiekuńczych to niepełnosprawność: schorzenie 
ruchowe (neurologiczne), epilepsja, przewlekła niewydolność oddechowa. 
Wszystkie wnioski o przyznanie usług opiekuńczych zostały rozpatrzone pozytywnie.  
W kontrolowanej dokumentacji liczba godzin usług opiekuńczych w tygodniu w stosunku do 
jednej osoby wynosiła: 2 godz. x 5 dni w tygodniu (1 osoba); 1 godz. x 5 dni w tygodniu       
(3 osoby). Średnia liczba godzin świadczonych usług w ciągu dnia dla 1 osoby wyniosła         
0,89 godziny. 
   

 [Dowód: akta kontroli str. 199-214] 
 
Nie stwierdzono uchybień w sposobie realizacji zadania. 
 
 
Kierowanie do domu pomocy społecznej. 
  
Ośrodek realizuje zadanie gminy o charakterze obowiązkowym, określone w art. 17, ust.1,  
pkt 16 ustawy o pomocy społecznej dot. kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia 
odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.  
Na terenie gminy Babimost nie ma domu pomocy społecznej. W 2012 r. do dnia kontroli  
z terenu gminy została skierowana do domu pomocy społecznej jedna osoba. Ośrodek 
wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Świebodzinie o wyrażenie zgody  
na umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody w/w osoby (przebywała  
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu 
na Całodobowym Oddziale Psychogeriatrycznym – rozpoznanie: otępienie w chorobie 
Alzheimera, wymagająca całodobowej opieki). Postanowieniem Sądu umieszczono  
w/w osobę bez jej zgody w Domu Pomocy Społecznej w Bełczu. W toku czynności 
kontrolnych przeanalizowano całą dokumentację. Ustalono, że dokumentacja jest kompletna, 
w aktach znajdują się wywiady środowiskowe, wniosek do Sądu o umieszczenie  
bez wymaganej zgody, postanowienie sądu o umieszczeniu bez wymaganej zgody, decyzje  
o skierowaniu i odpłatności za pobyt w domu. Odpłatność mieszkańca za pobyt w domu 
pomocy społecznej naliczona prawidłowo (dnia 08.11.2012 r. nastąpił zgon w/w osoby). 
Obecnie Gmina ponosi pełną odpłatność za 1 osobę przebywającą w Domu Pomocy 
Społecznej w Wolsztynie która została skierowana w 2008 r. (nie zawarto żadnej umowy  
z rodzinami dot. odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej). 
W 2012 na dopłatę za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej wydatkowano 
23.219,83 zł, natomiast w 2013 zaplanowano kwotę 52.000,00 zł. 

          [Dowód: akta kontroli str. 215-236] 
 
Nie stwierdzono uchybień w sposobie realizacji zadania.  
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WNIOSKI:  

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadań pod względem: 

1. Zapewnienia usług opiekuńczych oraz liczby godzin świadczonych 1 osobie. 
2. Realizacja zadania dot. procedury kierowania do domu pomocy społecznej. 
3. Oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 
Stwierdzono uchybienia lub istotne uchybienia w zakresie: 

1. Niedostosowania zatrudnienia do wymogów z art. 110 ust.11 ustawy o pomocy 
społecznej. 

2. Realizacji zadania pod względem pracy z osobami bezdomnymi w ramach 
Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. 

3. Działań podejmowanych na rzecz osób zwalnianych z Zakładów Karnych, 
opuszczających Areszt Śledczy. 

4. Liczby rodzin objętych pracą socjalną oraz prowadzenia pracy socjalnej w oparciu          
o kontrakt socjalny.  

Odpowiedzialność za uchybienia w kontrolowanym zakresie ponosi Kierownik Ośrodka.  

Na tym kontrolę zakończono. 

 

 O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajdującej się w Ośrodku Pomocy 

Społecznej  książki  kontroli  –  poz. nr 5. 
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Pouczenie 

  

 Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 
2005r.  w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z 2005 r.) 
kierownik jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni 
od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny odmowy. Odmowa podpisania protokołu 
przez kierownika jednostki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół 
inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. 
            Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed 
podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych 
w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu 
kontroli.            
 W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania 
protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki 
podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. 
            Pisemne zastrzeżenie do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane 
analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów. Zespół inspektorów 
przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba 
ich podjęcia. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych sporządza się 
protokół.  
            Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian  
w protokole kontroli. W razie nieuwzględniania zastrzeżeń, w całości lub części, zespół 
inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału 
Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stanowisko w sprawie zgłoszonych 
zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli. 
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 Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których: jeden przekazano Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście, drugi 

Burmistrzowi Miasta Babimost, trzeci egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału Polityki 

Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. 

 

 

 

Kontroluj ący:      Kierownik: 

 

 

 

……………………………     ………………….……….. 

         Krzysztof Frisoli                        Bożena Nitschke 
              Starszy Inspektor  
 

 

 

………………………………    Babimost, dnia 27 maja 2013 r. 

            Teresa Ozimek 
     Starszy Inspektor Wojewódzki 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gorzów Wlkp., 26 kwietnia 2013 r. 


