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PS-I.431.4.5.2013.KFri            Gorzów Wlkp., 05 września 2013 r. 
 
 
 
 
 
 

       Pani 

       Zofia Mielcarek 

       Dyrektor  

       Powiatowego Centrum  

       Pomocy Rodzinie  

       w Krośnie Odrzańskim 
 

  

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

(Dz.U. 2013 r. poz. 182 ze zm.) i art. 7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. 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 2011 r. 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 dniu 11 czerwca 2013 r.                     

kontrolę kompleksową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie 

Odrzańskim 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 21 sierpnia 2013 r.  

 

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień w realizacji następujących zadań:  

 

Wszyscy pracownicy, w tym także Dyrektor jednostki spełniają wymagane 

kwalifikacje zawodowe zgodnie z art. 116 i art. 122 pkt 1 cyt. ustawy o pomocy społecznej).  

 

 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 
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W okresie objętym kontrolą ustalono, że kontrolowana jednostka przeprowadziła  

4 szkolenia oraz spotkania zawodowe dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu 

krośnieńskiego (art. 19 pkt. 14 cyt. ustawy). 

Ustalono że Powiat posiada opracowaną „Powiatową Strategię Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2007 – 2015” uchwaloną Uchwałą Rady Powiatu                     

z dnia 25 października 2006 r. Nr XXXII/270/2006, która jest realizowana. 

Podejmowane były działania w kierunku usamodzielnienia osób w formie pomocy 

pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej. 

Jednostka realizuje zadanie własne powiatu, określone w art. 19 pkt 10 cyt. ustawy,                   

dot. prowadzenia domu pomocy społecznej oraz umieszczania w nim skierowanych osób 

(żadnej osobie nie odmówiono umieszczenia w domu). 

Podejmowane są szerokie i skuteczne działania w kierunku zapewnienia  

oparcia społecznego dla osób  z zaburzeniami psychicznymi. 

Mieszkańcy powiatu mają zapewniony szeroki dostęp do poradnictwa 

specjalistycznego (prawne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne). Specjaliści świadczący 

poradnictwo posiadają kwalifikacje zgodne z zakresem wykonywanych czynności 

zawodowych poświadczone stosownymi dyplomami. 

Ustalono że Powiat Krośnieński posiada przyjęty Uchwałą Nr XVII/158/2012 Rady 

Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 maja 2012 r. „Powiatowy Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2017”  

(art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie), 

który jest realizowany. 

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:  

 

 W trakcie kontroli ustalono, że pracownik kontrolowanej jednostki realizujący zadania 

określone w ustawie o pomocy społecznej nie uczestniczył w żadnym szkoleniu (nie podnosił 

kwalifikacji) z obszaru realizowanych zadań zgodnie z art. 119 ust. 2 pkt 6 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.  
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 Niekompletna dokumentacja w aktach osób które zostały umieszczone w Domu 

Pomocy Społecznej – brak decyzji o ustalonej odpłatności za pobyt mieszkańca w Domu. 

 Ponadto ustalono, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonuje  

w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim, a nie jako 

wyodrębniona jednostka organizacyjna pomocy społecznej, zgodnie z Art. 6 pkt 5 Ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 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. Umożliwi ć pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie podnoszenie 

kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach merytorycznych w zakresie pomocy społecznej. 

2. Uzupełnić dokumentację osób umieszczanych w Domu Pomocy Społecznej. 

3. Podjąć działania zmierzające do wyodrębnienia ośrodka interwencji kryzysowej  

ze struktur powiatowego centrum pomocy rodzinie jako samodzielnej jednostki 

organizacyjnej pomocy społecznej, zgodnie z art. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r. poz. 182 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. 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Grażyna Jelska 
Zastępca Dyrektora 

Wydziału Polityki Społecznej 


