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       Gorzów Wlkp., 9 sierpnia 2018 r.  
 
 
 
    PS-I.431.3.2.2018.TOzi 
 
 
 

                         
Pani  

Jolanta Szuplak 

Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bobrowicach 

 

 

Szanowna Pani Kierownik,  

 

przekazuję Pani zalecenia pokontrolne i proszę o udzielenie informacji o planowanym sposobie 

ich realizacji. Zalecenia dotyczą ustaleń kontroli doraźnej, przeprowadzonej przez 

pracowników tut. Wydziału, 21 czerwca 2018 r.,  w kierowanym przez Panią Ośrodku. 

Wyniki z kontroli doraźnej, zawiera protokół kontroli, który podpisała Pani 03 sierpnia 2018r. 

Do treści w nim zawartych, nie wniosła Pani zastrzeżeń. Kontrolujący ocenili część 

kontrolowanych zagadnień w kategorii uchybień, bądź istotnych uchybień.  

Ustalili, że gmina nie prowadzi ośrodka i nie organizuje wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Sposób planowania pomocy nie wyczerpuje całkowitego potencjału  

i możliwości klientów. Ośrodek nie prowadził usystematyzowanej, kompleksowej, 

ukierunkowanej na osiągnięciu celów pracy socjalnej. W badanym okresie nie wszyscy 

pracownicy podnosili kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach merytorycznych.  

W ograniczonym zakresie Ośrodek współpracuje z jednostkami ochrony zdrowia. Tym samym 

istnieje obawa, że osoby opuszczające te placówki nie mają w pełni zapewnionego 

bezpiecznego pobytu w miejscu zamieszkania.  

 

Zalecam zatem: 

 

1. Udzielać specjalistycznego wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi (zgodnie 

z  art. 18 ust. 1 pkt 3,5, 6 ustawy o pomocy społecznej - Dz.U. z 2018r., poz. 1508, 

przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego - Dz. U. 

z 2017r., poz. 882 ze zm.); 

2. Rozpoznawać potrzeby i możliwości klientów i planować kompleksowe wsparcie 

ukierunkowane na osiągnięcie celów pracy socjalnej (zgodnie z art. 6 pkt 12, art. 36 pkt 

2 lit. a cyt. ustawy o pomocy społecznej); 
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3. Umożliwić pracownikom socjalnym podnoszenie kwalifikacji poprzez udział  

w szkoleniach merytorycznych (art. 19 ust. 2 pkt 6 cyt. ustawy o pomocy społecznej). 

4. Zapewnić stosowne wsparcie w miejscu zamieszkania osobom zależnym, 

opuszczającym placówki ochrony zdrowia (zgodnie z art. 2 ust. 1, art. 3, ust. 1 cyt. 

ustawy o pomocy społecznej). 

Do rozważenia uruchomienie na terenie gminy specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi. 

Przysługuje Pani 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 2018 r., poz. 1508). 

     

                                                      Z poważaniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
Grażyna Jelska 

Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej 


