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Gorzów Wlkp.   7  lutego 2013r. 

PS-I.431.3.10.2012.AKra 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  
z kontroli doraźnej   

przeprowadzonej w placówce opiekuńczo – wychowawczej - 
Ośrodku Wsparcia Rodziny  

 w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 42  
 

 

 Działając na podstawie art. 186 pkt 3, w związku z art. 123 ust. 2 ustawy z dnia  

9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r., Nr 149, poz. 

887 z późn. zm.)  

Zespół kontrolny w składzie: 

− Agnieszka Kraska – inspektor Wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej LUW,  

nr upoważnienia: 482/1/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku;  

− Elżbieta Szwonka – inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej LUW, nr upoważnienia: 

482/2/2012 z dnia 10 grudnia  2012 roku   
 

przeprowadził za zgodą wojewody lubuskiego kontrol ę doraźną w trybie uproszczonym w dniach 

11 i 12 grudnia 2012 roku. Kontrolę przeprowadzono w obecności p. Beaty Wykrzykacz - 

Dyrektora placówki. 
 

Przedmiotem kontroli było zbadanie przestrzegania praw dziecka przez placówkę oraz 

zbadanie zasadności informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu placówki, 

sygnalizowanych w piśmie Pana Sebastiana S. otrzymanym w dniu 23.11.2012r. * 

 

*  Ze względu na dużą zawartość w tekście wrażliwych danych osobowych wychowanków placówki, działając 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  dokonano wyłączenia dalszej części protokołu.  Wyłączenia 

dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  

publicznej (Dz.U.Nr  112, poz. 1198 z późn.zm.). 

 

 

Pouczenie 

 Podmiot prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą, któremu wydano zalecenia 

pokontrolne może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia. 

Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń przedstawia stanowisko w sprawie ich 

uwzględnienia.  

Podmiot, któremu wydano zalecenia jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń 

do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń.  

 
Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp 



2 

 

 

 

 

W przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń 

pokontrolnych mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych istotnych uchybień lub 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki opiekuńczo-wychowawczej, wojewoda może orzec  

o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie tej placówki. Zgodnie z art. 198 

cytowanej ustawy, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 

500 zł do 10.000 zł.  

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Małgorzata Krasowska-Marczyk  

Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej 

 

 

 


