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Gorzów Wlkp., 08 sierpnia 2012 r. 
 
 
 
PS-I.431.1.15.2012.TOzi               
 
 
 

        
 

Pani 
       Beata Przymus 
       Kierownik 
       Ośrodka Pomocy Społecznej 
       ul. Marii Rozwens 4 
       66-016 Czerwieńsk 
       ----------------------------------- 
 

 

 

Na podstawie art.22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.), §11 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.) - pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniu 22 lipca 2012 r. kontrolę 

problemową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w zakresie pomocy osobom 

starszym, przewlekle somatycznie chorym, osobom niepełnosprawnym intelektualnie, 

przewlekle psychicznie chorym, a także kwalifikacji kadry oraz zgodności zatrudnienia 

pracowników socjalnych z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej. 

Wyniki z kontroli problemowej zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 

przez Panią w dniu 27 lipca 2012 r.  

 

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień  w realizacji następujących zadań:  

 

Ośrodek realizuje zadania gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie  

z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., określone: w art. 17, ust. 1, w zakresie 

organizowania i świadczenia usług opiekuńczych (pkt 11) oraz kierowania do domu pomocy 

społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu (pkt 16). W 

badanym okresie wszystkie złożone wnioski załatwione zostały pozytywnie. Na powyższe 

zadania Ośrodek zabezpieczył środki w swoim budżecie. 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
          66-400 Gorzów Wlkp. 
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Stwierdzono uchybienia / istotne uchybienia w realizacji następujących zadań:  

 

W gminie brakuje infrastruktury pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, nie ma 

środowiskowego domu samopomocy ani innego ośrodka wsparcia m.in. klubu samopomocy 

(art. 51a i art. 18 ust. 1 pkt. 5 cyt. ustawy). Tylko jedna osoba uczęszcza do Ośrodka Wsparcia 

(poza miejscem zamieszkania), nie były również realizowane usługi specjalistyczne dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt. 3 cyt. ustawy) mimo, że w gminie 

zamieszkuje 287 osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych (dane z NFZ; stan na 

2010r.).  

Ustalono, że osoby posiadające orzeczenia Zespołów do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności korzystają głównie z pomocy finansowej w formie zasiłków stałych 

oraz pracy socjalnej. Pomimo wskazań w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności do 

korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji Ośrodek nie  

w pełni wykorzystuje swoje możliwości w zakresie pomocy osobom z zaburzeniami 

psychicznymi.  

Ośrodek nie spełnia ustawowego wskaźnika zatrudniania określonego w art. 110, ust. 11 

ustawy o pomocy społecznej, tj. 1 pracownik socjalny na 2000 mieszkańców, gdyż w Gminie 

Czerwieńsk na 1 pracownika socjalnego przypada 2.400 mieszkańców.  

Ustalono, że jeden pracownik socjalny nie posiada wymaganych kwalifikacji i tym 

samym nie ma uprawnień do wykonywania zawodu i prowadzenia pracy socjalnej  

w środowisku, a także do pobierania za tę pracę dodatku w wys. 250 zł. Wobec powyższego 

faktu - osoby tej nie wliczono do współczynnika zatrudnienia.  

 

Na podstawie art. 128 wyżej cytowanej ustawy o pomocy społecznej Wojewoda  

w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności może wydać jednostce 

organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne. 

 

W związku z powyższym zalecam: 

1. Rozwinąć formy oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  
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2. Dostosować wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych do wymogów ustawy       

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

- tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.). 

3. Uregulować kwestię kwalifikacji pracownika zatrudnionego na stanowisku pracownika 

socjalnego – zgodnie z art. 116 ust. 1 cytowanej ustawy. 

4. Uregulować kwestię pobierania dodatku za pracę socjalną w środowisku przez 

pracownika socjalnego, nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania zawodu. 

   

 Przypominam, że zgodnie z Rozdziałem 4 ustawy o pomocy społecznej „Nadzór           

i kontrola” za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych Wojewoda stosuje sankcje, w tym 

również sankcje pieniężne.  

 Informacji o sposobie realizacji przedstawionych wniosków oczekuję w terminie       

30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. Jednocześnie informuję, że zgodnie          

z art. 128 ustawy o pomocy społecznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń 

pokontrolnych przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń. 

 

Wydziału Polityki Społecznej 
 

Do wiadomości: 

1. WPS a/a 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Grażyna Jelska  

Zastępca Dyrektora  


