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PS-I.431.4.10.2012.KFri             Gorzów Wlkp., 30 sierpień 2012 r. 
 
 
 
 
 
 
 

       Pani 

       Joanna Kędzior 

       Dyrektor  

       Powiatowego Centrum  

       Pomocy Rodzinie  

       w Gorzowie Wlkp. 
 

  
 

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

(t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) i art. 7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z późn.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.)  oraz §13  

Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie nadzoru  

i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie                  

(Dz.U. Nr 126, poz. 718) pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniach 28-29 czerwca 2012 r.                     

kontrolę kompleksową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.   

w zakresie wszystkich sfer działania jednostki z zakresu pomocy społecznej                              

i przeciwdziałania przemocy  w rodzinie.  

Wyniki z kontroli kompleksowej zostały przedstawione w protokole kontroli 

podpisanym przez Panią Dyrektor w dniu 16 sierpnia 2012 r.  

 

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień w realizacji następujących zadań:  

 

Wszyscy pracownicy w tym także Dyrektor jednostki spełniają wymagane 

kwalifikacje zawodowe (art. 116 i art. 122 pkt 1 cyt. ustawy). Prowadzone są szkolenia oraz 
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doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu (art. 19 ust. 14 cyt. 

ustawy).   

Podejmowane są działania w kierunku zapewnienia oparcia społecznego dla osób         

z zaburzeniami psychicznymi. 

Ustalono że Powiat ma opracowany Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia         

29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), który jest realizowany. Program 

został przyjęty Uchwałą Nr. 88/XIV/2012 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 24 kwietnia 

2012 r. Realizowane są również programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie (art. 6 ust. 4 pkt. 2 cyt. ustawy), ponadto realizowane           

są zadania dot. opracowywania i realizowania działań profilaktycznych, w tym udzielania 

specjalistycznej pomocy (art. 6 ust. 3 pkt. 2 cyt. ustawy). 

  

 Stwierdzono uchybienia / istotne uchybienia w realizacji następujących zadań:  

 

 Zdecydowana większość pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej nie 

podnosi swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach 

merytorycznych (art. 119 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej). 

 Stwierdzono nieprawidłowości w organizacji pracy w jednostce, brak wyodrębnienia 

etatowego do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej (wg. schematu 

organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.). 

 Ponadto 1 osoba nie została wpisana na listę oczekujących na miejsce w Domu 

Pomocy Społecznej (art. 19 pkt 10 i art. 59 pkt 3 cyt. ustawy), a oczekiwała na miejsce 

powyżej 3 miesięcy. 

 Ustalono że nie planowano środków finansowych na niektóre zadania własne 

realizowane przez powiat tj. na: przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz 

na kontynuowanie nauki (…) i pomocy w integracji ze środowiskiem; szkolenie                       

i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.  

 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. 
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W związku z powyższym zalecam: 

1. Umożliwienie wszystkim pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie udziału 

w szkoleniach merytorycznych. 

2. Wyodrębnienie etatowe pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej. 

3. Realizowanie procedur dot. oczekujących osób na umieszczenie w domu pomocy 

społecznej. 

4. Zabezpieczenie środków finansowych na zadania własne realizowane przez powiat. 

 

 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 


