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       Gorzów Wlkp., dnia   25   października 2013r.  
 
PS-I.431.4.7.2013.KCha 

 
 

       Pani 

       Anna Wierzbińska 
       Kierownik 
       Ośrodka Pomocy Społecznej 
       Rynek 33 
       66-120 Kargowa 

            
    

 
 

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

(t.j. Dz. U. z 2013, poz. 182 ze zm.), w związku z §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 20 sierpnia 2013r. kontrolę 

kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kargowej  w zakresie wszystkich sfer 

organizacji i funkcjonowania jednostki wiążące się z realizacją zadań z zakresu pomocy 

społecznej. 

  

Wyniki z kontroli kompleksowej zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 

przez Panią w dniu 08.10.2013 r.  

 

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień  w realizacji następujących zadań: 

 

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej 

spełnia współczynnik zatrudnienia pracowników socjalnych, określony w art.110 ust.11 ustawy  

o pomocy społecznej, zgodnie z którym liczba pracowników socjalnych powinna być 

proporcjonalna do liczby mieszkańców gminy w stosunku 1 pracownik socjalny na 2000 

mieszkańców nie mniej niż 3  pracowników. Na jednego pracownika socjalnego w Ośrodku  

przypada 1.930  mieszkańców (3 pracowników socjalnych na 5.790 mieszkańców - dane z 

ewidencji ludności w gminie Kargowa, stan na dzień 31 grudnia 2012 r.). 
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 Kierownik jednostki posiada wymagane kwalifikacje określone w art. 122 ustawy  

o pomocy społecznej,  zgodnie z którym „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”. Pracownicy socjalni realizujący pracę  

w środowisku spełniają wymagania uprawniające do wykonywania zawodu i pobierania dodatku  

w wysokości 250 zł. Pracownicy socjalni i Kierownik na bieżąco uczestniczą w szkoleniach 

tematycznych z zakresu: pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizacji  

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy osobom opuszczającym zakłady karne oraz   

realizuje zapisy Porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej  

a Centralnym Zarządem Służby Więziennej. Ośrodek posiada dokumentację potwierdzającą 

współpracę z zakładami karnymi. 

Ośrodek prawidłowo realizuje zadanie w zakresie kierowania osób do domów pomocy 

społecznej. Gmina zabezpiecza w budżecie środki na ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańców w tych placówkach. Wpływające wnioski zostały rozpatrzone, a kontrolowana 

dokumentacja świadczeniobiorców kompletna, prowadzona prawidłowo.   

 Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania dot. organizacji w Gminie oparcia 

społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Gmina dla tej grupy mieszkańców oferuje 

szeroką ofertę pomocy w ramach Gminnego Programu Zdrowia Psychicznego Gminy Kargowa, 

uchwalonego na lata 2012 – 2015.  

  

Stwierdzono uchybienia / istotne uchybienia w realizacji następujących zadań:  

 

W zakresie pracy socjalnej odnotowano zbyt małą liczbę zawieranych kontraktów 

socjalnych w stosunku do liczby osób objętych pracą socjalną. Ponadto cel główny określony w 

kontraktach socjalnych jest zbyt ogólny i niemierzalny. Trudno na podstawie tak sformułowanego 

celu głównego określić, w jakim stopniu zdobyta wiedza wpłynęła na zmianę sytuacji życiowej 

uczestników, czy np. osoba usamodzielniła się, czy nadal pozostaje w kręgu pomocy społecznej.   

Na terenie Gminy nie ma placówki zapewniającej pomoc osobom bezdomnym 

(noclegowni, schroniska). Osoby bezdomne kierowane są do schronisk na terenie innych 

miejscowości (Dąbrowa Górnicza, Gorzów Wlkp.). Z osobami bezdomnymi nie były realizowane 

Indywidualne programy wychodzenia z bezdomności. Gmina nie inicjowała realizacji tych 

programów w stosunku do osób bezdomnych, za pobyt których ponosiła odpłatność.  

 Ośrodek nie zapewnia wymaganej liczby godzin usług opiekuńczych. W przypadku osoby, 
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która wymaga usług opiekuńczych 8 godzin dziennie pomoc w tej formie sprawowana  

w miejscu zamieszkania nie daje gwarancji zabezpieczenia dostatecznej opieki tej osobie. 

        

 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. Rozszerzyć zakres pracy socjalnej i zawierania kontraktów socjalnych z osobami i rodzinami.  

2. Pracę socjalną z osobami bezdomnymi realizować m.in. w oparciu o Indywidualne programy 

wychodzenia z bezdomności.  

3. Rozszerzyć zakres pomocy  osobom  wymagającym opieki.  

 

 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. 

 

 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Grażyna Jelska  

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej 

 


