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  Gorzów Wlkp., 21 maja 2013r. 
 
    PS - I.431.4. 1.2013.KCha       

  

 

Pani 
       Ewa Koszewska 
       Kierownik 
       Ośrodka Pomocy Społecznej 
       Małomice 

         

  

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

(Dz. U. z 2013r. 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 01 lutego 2013r. kontrol ę 

kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małomicach w zakresie wszystkich sfer 

działania jednostki z zakresu pomocy społecznej.   

 

 Wyniki z kontroli kompleksowej zostały przedstawione w protokole kontroli 

podpisanym w zastępstwie kierownika Ośrodka przez Panią Krystynę Placzaszek w dniu  

13 maja 2013r. Upoważnienie wydane Zarządzeniem Nr 114/2013 z dnia 10.05.2013r. 

Burmistrza Małomic na czas nieobecności kierownika spowodowanej chorobą. 

 

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień  w realizacji następujących zadań: 

  

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach spełnia wymóg ustawowy określony  

w art.110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym Ośrodek zatrudnia  

3 pracowników. Na jednego zatrudnionego pracownika socjalnego przypada 1.840 

mieszkańców gminy (stan ludności na koniec grudnia 2012r. – 5.518).  

 Pracownicy socjalni realizujący pracę socjalną w środowisku spełniają wymagania do 

wykonywania zawodu i pobierania za tę pracę dodatku w wysokości 250 zł 

 Ustalono, iż wszystkim osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym, które złożyły 

wnioski udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 17, ust. 1 pkt 11 i 16 cyt. 
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ustawy). Z usług opiekuńczych skorzystały wszystkie osoby które o taką formę pomocy       

się starały.  

 Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 cyt. ustawy realizowane są specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. 

 

 

Stwierdzono uchybienia / istotne uchybienia w realizacji następujących zadań:  

  

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej nie posiada kwalifikacji wymaganych na 

zajmowanym stanowisku w związku z brakiem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy 

społecznej. Zgodnie  z art. 122 ust. 1 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.

 Ponadto stwierdzono, że osoba zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego  

w ramach projektu systemowego POKL nie otrzymuje dodatku w wysokości 250 zł, pomimo 

iż przeprowadza wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania osób zakwalifikowanych 

do uczestnictwa w projekcie. 

Należy nadmienić, że jeżeli pracownik socjalny spełnia warunki zawarte w art. 121 ust.3a 

ww. ustawy, przysługuje mu prawo do dodatku i nie ma tu znaczenia fakt, że pracownik 

socjalny został zatrudniony na tym stanowisku w związku z realizacją projektu systemowego. 

Jednak środki finansowe na dodatki dla pracowników socjalnych, zatrudnionych w ramach 

projektów systemowych nie mogą być wypłacane ze środków przekazanych na ten cel  

z budżetu państwa. 

 Ponadto ustalono, że zadanie określone w art. 45 cytowanej ustawy dotyczące 

świadczenia pracy socjalnej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich 

środowisku - Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dla małej liczby rodzin, co stanowi niski 

odsetek w porównaniu do ogólnej liczby rodzin objętych pomocą społeczną. Również  

ustalono, że w formularzach wywiadów środowiskowych w pozycji „praca socjalna” brak 

odzwierciedlenia prowadzonych działań, a kontrakty socjalne zawarte z klientem nie 

posiadają końcowej oceny realizacji zawartych ustaleń oraz  stopnia uzyskanych efektów.  

Oceniając działania na rzecz osób opuszczających zakłady karne, areszty śledcze (art. 

17 ust.1 pkt.16a cyt. ustawy) - ustalono, że Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje tylko 

pomoc finansową osobom ubiegającym się o wsparcie. Brak szczegółowego planu pomocy (z 
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wykorzystaniem kontraktu socjalnego) i monitoringu sytuacji tych osób, a także brak 

dokumentacji potwierdzającej współpracę z zakładami karnymi. 

Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie 

spełniają wymaganych kwalifikacji – brak stażu pracy w myśl § 3 pkt. 2 rozporządzenia 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych. 

Ponadto brak form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z 

analizy dokumentacji wynika, że w/w osoby korzystają przeważnie z pomocy w formie 

świadczeń pieniężnych. W gminie zamieszkuje 319 osób leczonych z powodu zaburzeń 

psychicznych (dane z NFZ, stan na 2012 r.). 

   

 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. Uregulować sytuację zatrudnienia na stanowisku kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej osoby z wymaganymi kwalifikacjami. 

2. Uregulować kwestię pobierania dodatku za pracę w środowisku przez osobę  

zatrudnioną na stanowisku pracownika socjalnego w ramach projektu. 

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

i rodzinami oraz uporządkować dokumentację w tym zakresie. 

4. Rozszerzyć zakres pomocy  osobom  zwalnianym  z zakładów karnych współpracując 

w tym zakresie z administracją zakładów karnych.   

5. Rozwinąć formy i realizować oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

6. Uzupełnić kwalifikacje osób świadczących usługi specjalistyczne dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi zgodnie z § 3 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Polityki 

Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych. 
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 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 zaleceń 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 do nich zastrzeżeń. 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 

1) Adresat 

2) WPS LUW Gorzów Wlkp. a/a. 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Małgorzata Krasowska-Marczyk  

Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej 

 


