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Na podstawie art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 
jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2005r. Nr 61, poz. 543) - pracownicy Wydziału Polityki Społecznej 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniu 16 lutego 
2012r. kontrolę problemową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu w zakresie 
zgodności zatrudnienia z wymogami ustawy o pomocy społecznej oraz działań 
podejmowanych  na rzecz klientów pomocy społecznej w ramach pracy socjalnej.   

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, do którego pismem 
 z dnia 26.03.2012r. kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu wniosła 
zastrzeżenia w zakresie wykazanych w protokole nieprawidłowości, odmawiając jednocześnie 
podpisania protokołu.  

Po przeanalizowaniu przesłanych ww. pismem zastrzeżeń, zespół kontrolny pismem  
z dnia 30.03.2012r. powiadomił kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o przeprowadzeniu 
dodatkowych czynności kontrolnych w zakresie zatrudnienia pracowników  socjalnych.  

Poddając analizie dodatkową dokumentację zespół kontrolny w swoim stanowisku 
uwzględnił wniesione przez Panią zastrzeżenia w kwestii związanej z adresem siedziby 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz liczbą zatrudnionych pracowników socjalnych. Nie 
uwzględnił natomiast zastrzeżenia dotyczącego usamodzielnienia osób bezdomnych. 

Ostatecznie protokół kontroli problemowej oraz protokół z dodatkowych czynności 
kontrolnych został przez Panią podpisany w dniu 16.04.2012r.  
 
W toku kontroli nie stwierdzono uchybień w realizacji działań podejmowanych na rzecz 
klientów pomocy społecznej w ramach pracy socjalnej, w tym zawieranych kontraktów 
socjalnych.  

Stwierdzono uchybienia / istotne uchybienia w realizacji następujących zadań:  
Ośrodek nie spełnia określonego w art.110 ust.11 ustawy o pomocy społecznej 

współczynnika zatrudnienia pracowników socjalnych, zgodnie z którym liczba pracowników 
socjalnych powinna być proporcjonalna do liczby mieszkańców gminy, tj. 1 pracownik na 
2000 mieszkańców.  

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 



W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano zakres i formy pomocy społecznej 
świadczonej osobom bezdomnym. Ustalono, że w 2011 r. ze świadczeń pomocy społecznej  
z powodu bezdomności skorzystało 40 osób. W tym okresie opracowano i zawarto 18 
indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności. Z analizy akt wynika, iż 
usamodzielniły się dwie osoby co stanowi znikomy odsetek osób usamodzielnionych 
porównując sytuację w skali województwa. 

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. Zwiększyć zatrudnienie pracowników socjalnych zgodnie z wymogami 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.). 

2. Wspierać osoby bezdomne w rozwiązywaniu ich problemów życiowych oraz w miarę 
możliwości zwiększyć liczbę usamodzielnień. 

 

 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 
Małgorzata Krasowska-Marczyk  

Dyrektor  
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