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PS-I.431.3.5.2015.KCha 

P R O T O K Ó Ł 

KONTROLI   DORAŹNEJ 

 

przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żaganiu 

w dniu 15 czerwca 2015r. 

 

 

 Działając na podstawie art.22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2015. poz.163), przepisów 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.);  

Zespół kontrolny w składzie: 

– Krystyna Chabowska Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki 

Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody 

Lubuskiego Nr 172-1/2015 z dnia 12 czerwca 2015r. -  przewodnicząca zespołu 

kontrolnego;  

– Krzysztof Frisoli Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej LUW  

w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr  172-2/2015 

z dnia 12 czerwca 2015r.  

 [ akta kontroli str. 1-2] 

 

przeprowadził w dniu 15 czerwca 2015r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Żaganiu (w dalszej części protokołu zwany Ośrodkiem/OPS) kontrolę doraźną w zakresie 

pomocy świadczonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz osoby 

wymagającej całodobowej opieki – Pani … * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  publicznej  (tj. Dz.U.z 2014r. poz. 782 ze zm.). 

z gminy Żagań.  

Przed przystąpieniem do kontroli zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia  

o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.  

 [ akta kontroli str.3-5] 

Celem kontroli było zapewnienie prawidłowej realizacji ustawowych zadań przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu. 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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Kontrola obejmowała dokumentację świadczeniobiorcy wymagającej opieki całodobowej – 

Pani… * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji  publicznej  (tj. Dz.U.z 2014r. poz. 782 ze zm.). 

 

Okres objęty kontrolą:  od momentu wszczęcia działań na rzecz klientki do dnia kontroli. 

* Ze względu na zawartość wrażliwych 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  (tj. Dz.U.z 2014r. poz. 782 ze zm.). 

 [ akta kontroli str.5a-7  ] 

 

Ocenie poddano następujące zagadnienia:  

1. Sytuację Pani…. * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji  publicznej  (tj. Dz.U.z 2014r. poz. 782 ze zm.). 

2. Działania podjęte przez Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz osoby wymagającej 

całodobowego wsparcia – Pani … * Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  publicznej  (tj. Dz.U.z 2014r. poz. 782 ze 

zm.). 

3. Bezpieczeństwo klientki w placówce. 

 

Ad.1,2,3  

* Ze względu na zawartość wrażliwych 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  (tj. Dz.U.z 2014r. poz. 782 ze zm.). 

 

[ akta kontroli str. 10-74] 

Wnioski: 

1. Pani …*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji  publicznej  (tj. Dz.U.z 2014r. poz. 782 ze zm.)  jest osobą niesamodzielną, 

wymagająca całodobowej opieki w warunkach instytucji (typu dom pomocy 

społecznej), której stan zdrowia nie rokuje pomyślnie na poprawę samodzielności.  

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu skierował klientkę do domu pomocy 

społecznej, oferującego usługi w typie niedostosowanym do stanu zdrowia klientki. 

3. Ośrodek nie wykorzystał wszystkich dostępnych środków do zapewnienia klientce 

całodobowej opieki w legalnie działającej formie instytucjonalnej. 
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4. Ośrodek Pomocy Społecznej nie poinformował Wojewody lubuskiego o działalności 

bez zezwolenia wojewody, placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom 

przewlekle chorym, niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, pomimo posiadanej 

wiedzy na ten temat.  

5. Narażone zostało bezpieczeństwo Pani …*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podst. art. 

5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  publicznej  (tj. Dz.U.z 2014r. poz. 782 ze 

zm.), na skutek jej pobytu w placówce, która nie zapewnia minimalnych, wymaganych 

ustawowo warunków do zapewniania opieki osobom przewlekle chorym, 

niepełnosprawnym lub w podeszłym wieku (brak zezwolenia wojewody).  

 

Wnioski zawarte w punktach od 2 do 5 stanowią istotne uchybienia w realizacji zadań  

w badanym zakresie.  

 

Odpowiedzialność za uchybienia w kontrolowanym zakresie ponosi Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej.  

Na tym kontrolę zakończono. 

 

Pouczenie 

 Na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 

2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zm.) 

kierownik jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 

dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny odmowy. Odmowa podpisania protokołu 

przez kierownika jednostki nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół 

inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.  

 Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed 

podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych 

w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.  

 W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania 

protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki 

podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenie do ustaleń zawartych w protokole 

kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów. Zespół 

inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń 

wynika potrzeba ich podjęcia. Z przeprowadzonych dodatkowych czynności kontrolnych 

sporządza się protokół.  

            Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian  

w protokole kontroli. W razie nieuwzględniania zastrzeżeń, w całości lub części, zespół 
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inspektorów zajmuje stanowisko na piśmie i przekazuje je do akceptacji Dyrektora Wydziału 

Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stanowisko w sprawie zgłoszonych 

zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli. 

 

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden otrzymuje Wójt Gminy Żagań, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Żaganiu oraz WPS LUW a/a. 

 

 

Kontrolujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Żaganiu   

  Krystyna Chabowska  
    Starszy Inspektor Wojewódzki  

   w Oddziale Nadzoru i Kontroli  

         w Pomocy Społecznej  

  w Wydziale Polityki Społecznej 

 

         

       ……………………………………… 

        Agnieszka Wiśniewska                                

                             

        Krzysztof Frisoli 
            Starszy Inspektor    

   w Oddziale Nadzoru i Kontroli  

         w Pomocy Społecznej  

  w Wydziale Polityki Społecznej 

 

 

 

 

 

 

  Gorzów Wlkp. 12.08.2015r.              Żagań, dnia 26.08.2015r 


