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                                     Gorzów Wlkp., dnia 29  stycznia 2013 r.  
 

PS-I.431.2.8.2012.ETom 
 
 
 
Pani 

        Anna Mierzwa 
        Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Świdnicy 

         
 
 

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.) 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 7 grudnia 2012r. w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy kontrol ę sprawdzającą w zakresie realizacji zaleceń 
pokontrolnych wydanych na skutek kontroli kompleksowej przeprowadzonej w jednostce w dniu 
28 kwietnia 2011r. rozszerzoną za zgodą Wojewody Lubuskiego o zagadnienia związane  
z zasadnością przyznawania i wypłacania zasiłków celowych osobom i rodzinom poszkodowanym 
w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mających miejsce w lipcu i sierpniu 2012r.  
i wydatkowania przyznanej na ten cel dotacji  budżetu państwa. 

Wyniki z kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią  
w dniu 14 stycznia 2013r.  

 
W toku kontroli ustalono, iż wydane zalecenie pokontrolne zostało częściowo zrealizowane.  
 Podejmowano działania mające na celu dostosowanie poziomu zatrudnienia pracowników 
socjalnych do poziomu określonego w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Z wyjaśnień 
Kierownika jednostki wynika że w dniu 29 lipca 2011 r. zostało wysłane pismo do Wójta Świdnicy            
w sprawie zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego. Ponadto konieczność zatrudnienia    
w Ośrodku czwartego pracownika socjalnego poruszana jest na sesjach rady gminy oraz 
wskazywana przy każdorazowym planowaniu budżetu gminy. 
 

Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych działań stwierdzono uchybienia / istotne 
uchybienia:  
 Ośrodek nadal nie spełnia współczynnika zatrudnienia pracowników socjalnych, 
określonego 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 zatrudnionego 
pracownika socjalnego  przypada obecnie 2.036 mieszkańców gminy (wg danych GUS stan 
ludności na 30.06.2012r.  – 26 726 osób). 
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Nie stwierdzono uchybień  w realizacji następujących zadań: 

 Kierownik jednostki oraz pracownicy socjalni realizujący pracę socjalną w środowisku (w 
tym pracownicy zatrudnieni w ramach umowy na zastępstwo) posiadają kwalifikacje zgodne   
z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.   

 W wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mających miejsce w lipcu i sierpniu 
2012r. na terenie gminy Świdnica poszkodowanych zostało 47 gospodarstw domowych. Łącznie 
wydano 45 decyzji przyznających zasiłki celowe w kwocie od 90 zł do 20.000 zł na remont 44 
budynków/lokali mieszkalnych oraz 3 decyzje odmowne. 

W zakresie prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z rezerwy celowej 
budżetu państwa przekazanych gminie w 2012 r. w rozdziale 85278 § 2010 na wypłatę w/w 
zasiłków celowych ustalono, iż sumaryczna kwota wynikająca z wydanych decyzji wynosi 
292.162,30 zł i jest zgodna ze zgłoszonym przez jednostkę zapotrzebowaniem. Jednocześnie na 
podstawie badanych dokumentów stwierdzono, iż osobom poszkodowanym wypłacono 
sumaryczną kwotę 292.162,30 zł.  

 
 
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.). 
 

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. 

 
 
 
 
Do wiadomości: 
1. WPS a/a 
 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Grażyna Jelska  

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej 

 


