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PROTOKÓŁ  
KONTROLI KOMPLEKSOWEJ 

przeprowadzonej w dniu 27 listopada 2013r.  
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze 

ul. Rynek 33; 65-021 Zielona Góra 
 
 Działając na podstawie art.22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182 ze zm.), 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: 

– Teresa Ozimek Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW  
w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 533-1/2013    
z dnia 25 listopada 2013 r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego; 

[Dowód: akta kontroli str. 1] 

– Krystyna Chabowska Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 
LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr  533-2/2013    
z dnia 25 listopada 2013 r. - członek  zespołu kontrolnego; 

[Dowód: akta kontroli str. 2] 
 

przeprowadził w dniu 27 listopada 2013r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze kontrolę kompleksową w zakresie wszystkich sfer działania jednostki  
z zakresu pomocy społecznej – zgodnie z Programem kontroli zatwierdzonym przez Zastępcę 
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW. 

[Dowód: akta kontroli str.3-9] 
Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia  
o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.  

 
 [Dowód: akta kontroli str. 10-11] 

 
Celem kontroli było podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz klientów Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. 
Kontrola przeprowadzona była metodą losową i obejmowała dokumentację 
świadczeniobiorców oraz akta osobowe kierownika ośrodka i pracowników socjalnych  
w zakresie wymaganych kwalifikacji. 
  
Okres objęty kontrol ą: od 1 stycznia 2012 do dnia kontroli. 
 
 
 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 
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Zagadnienia wymagające oceny:  
 

1. Zgodność zatrudnienia pracowników socjalnych z wymogami określonymi w ustawie 
o pomocy społecznej. 

2. Zgodność kwalifikacji pracowników z wymogami określonymi w ustawie o pomocy 
społecznej. 

3. Działania podejmowane na rzecz klientów pomocy społecznej w ramach pracy 
socjalnej. 

4. Działania podejmowane przez gminę na rzecz osób bezdomnych. 
5. Ocena realizacji przez gminę zapisów Porozumienia z dnia 13 czerwca 2000 r.  

w sprawie zasad współpracy w zakresie organizacji pomocy na rzecz osób 
zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz rodzin osób 
pozbawionych wolności. 

6. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
7. Działania podejmowane na rzecz osób, starych, chorych, niepełnosprawnych. 

 

O rozpoczęciu kontroli powiadomiono podmiot kontrolowany pismem Wydziału Polityki 
Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 listopada 
2013r. znak PS-I.431.4.8.2013.TOzi.  

  [Dowód: akta kontroli str. 12-13] 
 
W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Danuta Zabłocka - Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.  
  
 
USTALENIA  
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (w dalszej części protokołu zwany 
„O środkiem”) działa na podstawie Uchwały Nr X/46/91 Gminnej Rady Narodowej  
w Zielonej Górze z dnia 28 lutego 1991r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zielonej Górze; na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Uchwała Nr 
VI.63.2011Rady Gminy w Zielonej Górze z dnia 29 marca 2011 r.); Regulaminu 
Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (Zarządzenie Nr 
3/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 04 
lutego 2011r.  

Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie Nr K.0113-A-2/04 z dnia 04 kwietnia 2004 r. 
Wójta Gminy Zielona Góra do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych 
sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy. W przypadku 
nieobecności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej spowodowanej chorobą, urlopem, 
wyjazdem lub innymi okolicznościami zastępstwo obejmuje zastępca kierownika. Zakres 
zastępstwa określony jest w pkt 3 przydziału czynności  znak: 9/2004 z dnia 15 kwietnia  
2004 r. podpisany przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
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Ośrodek czynny jest: w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 17.00; wtorek-czwartek od godz. 
7.00 do godz. 15.00; piątek od godz. 7.00 do godz. 14.00. Codziennie trzech pracowników 
socjalnych jest na miejscu w Ośrodku wykonują prace biurowe  i przyjmują wnioski klientów 
a trzech przebywa w terenie. Teren Gminy podzielony jest na 6 rejonów opiekuńczych, do 
których pracownicy socjalni dojeżdżają samochodem służbowym. Jedna z pracownic rozwozi 
pozostałych pracowników socjalnych. Czterech pracowników posiada prawo jazdy 

Ośrodek prowadzi ewidencję wyjść w środowisko - w 2012 roku odnotowano średnio  
w miesiącu od 9 do 11 wyjść, w 2013 - od 10 do 11. Ośrodek prowadzi rejestr wniosków  
- w 2012 odnotowano 2.460 pozycji, w 2013 - 1.888. Świadczenia pieniężne wypłacane są  
w kasie Ośrodka lub na wniosek klienta na konto osobiste lub przekazem pocztowym. 
Decyzje administracyjne doręczane są pocztą za potwierdzeniem odbioru lub odbierane są 
osobiście przez klienta w Ośrodku. Decyzjom nadawany jest rygor natychmiastowej 
wykonalności. Pracownicy Ośrodka mają możliwość korzystania z porad radców prawnych 
zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zielonej Górze. 

Warunki lokalowe - Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze mieści się w budynku 
Urzędu Gminy i zajmuje pięć pokoi na parterze bez barier architektonicznych. Pracownicy 
socjalni zajmują 2 pomieszczenia (po 3 osoby w pokoju). Jedno pomieszczenie zajmuje 
Kierownik, czwarte - pracownicy prowadzący sprawy z zakresu funduszu alimentacyjnego  
i świadczeń rodzinnych 4 osoby), piąte – pracownicy prowadzący sprawy księgowe  
i administracyjne (4 osoby). W ocenie zespołu kontrolnego i kierownika Ośrodka ilość 
pomieszczeń jest niewystarczająca do efektywnej realizacji zadań i prowadzenia swobodnej 
rozmowy klientami.  

[Dowód: akta kontroli str. 14-52] 
 
Ad. 1. Zgodność zatrudnienia pracowników socjalnych z wymogami określonymi  
w ustawie o pomocy społecznej.  

 

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w ośrodku pomocy społecznej określa art. 110 
ust.11 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, iż „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia 
pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden 
pracownik socjalny  na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników”. 

W toku kontroli ustalono, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze 
zatrudnionych jest 15 pracowników, w tym: Kierownik, z-ca kierownika, 6 pracowników 
socjalnych w sześciu  rejonach opiekuńczych, główny księgowy, z-ca głównego księgowego, 
kasjer, m.in. ds. funduszu alimentacyjnego, starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych.  
Wszyscy pracownicy pracują w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Gmina Zielona Góra liczy 18.798 mieszkańców (dane z ewidencji ruchu ludności w gminie 
Zielona Góra, stan na dzień 31 grudnia 2012 r.). Przy zatrudnieniu 6 pracowników socjalnych 
Ośrodek nie spełnia wymogu zatrudnienia określonego w cytowanym wyżej art. 110 ust.11 
ustawy o pomocy społecznej, gdyż na 1 pracownika socjalnego przypada 3.133 mieszkańców.  
Do spełnienia wskaźnika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze 
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niezbędne jest zwiększenie zatrudnienia pracowników socjalnych o 4 osoby.  

 [Dowód: akta kontroli str.53-56] 

Zadanie realizowane z uchybieniami w zakresie spełnienia wskaźnika zatrudnienia 
pracowników socjalnych.  

 

Ad. 2. Zgodność kwalifikacji pracowników z wymogami określonymi w ustawie  
o pomocy społecznej.  

 

Poddając ocenie kwalifikacje kierownika Ośrodka pod względem zgodności z art. 122 ustawy 
o pomocy społecznej, zgodnie z którym „osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi 
pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy 
społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej” - stwierdzono, że  
Kierownik Ośrodka posiada kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku.  Posiada 
wymagany staż pracy – w Ośrodku pracuje od 1990 r., specjalizację z zakresu organizacji 
pomocy społecznej ukończyła w 1998 r.  

Pięciu spośród sześciu pracowników socjalnych spełnia wymagania do wykonywania 
zawodu. Ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie praca 
socjalna. Świadczą pracę w środowisku, w związku z czym mają prawo do pobierania 
dodatku w wysokości 250 zł stosownie do zapisu art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej 
(Dz.U.2013, poz.182 z późn.zm), zgodnie z którym, pracownikowi socjalnemu przysługuje 
dodatek do wynagrodzenia w wys. 250zł „do którego podstawowych obowiązków należy 
świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów 
środowiskowych poza siedzibą jednostki. W przypadku zatrudnienia w mniejszym wymiarze 
czasu pracy dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy”.  

Jeden pracownik socjalny nie spełnia kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku.   
W 2010 r. ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową - licencjat na kierunku 
administracja, specjalność administracja służb społecznych, w lipcu 2013 r. ukończyła 
Uniwersytet Zielonogórski, kierunek pedagogika, specjalność pomoc społeczna i socjoterapia. 

Zgodnie z wymogami art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej „ pracownikiem socjalnym 
może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; 
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna; 
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej 

do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a) pedagogika,  
b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka społeczna, e) psychologia,  
f) socjologia, g) nauki o rodzinie. 

Specjalność przygotowująca do zawodu pracownika socjalnego jest realizowana począwszy 
od roku akademickiego 2008/2009, zgodnie z wydanym w porozumieniu z Ministrem Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego na podstawie ust. 1a rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu 
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pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. Nr 27, poz. 158) określił 
wymagania dotyczące specjalności, których ukończenie daje odpowiednie uprawnienia. 
Rozporządzenie określa wymagane umiejętności, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar 
zajęć dydaktycznych oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalności 
przygotowującej  do zawodu pracownika socjalnego. 
 W okresie przejściowym nie jest istotna nazwa specjalności (każda uczelnia, 
zainteresowana kształceniem pracowników socjalnych, określa nazwę we własnym zakresie). 
Z uwagi na fakt, że specjalność jest realizowana na ostatnich czterech semestrach nauki, 
absolwent musi uzyskać dyplom ukończenia studiów najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r.  
O ile w ramach specjalności wybranej przez studenta na jednym z kierunków wskazanych  
w ustawie o pomocy społecznej (nazwa specjalności jest wyłączną kompetencją uczelni), 
zostaną zrealizowane  wszystkie przedmioty i praktyki w liczbie godzin wskazanych ww. 
rozporządzeniem, to po ukończeniu nauki student uzyska uprawnienia do wykonywania 
zawodu pracownika socjalnego na podstawie art. 116 ust. 1 pkt i ust. 1a ustawy o pomocy 
społecznej.  
Z analizy suplementów do dyplomu ukończenia studiów licencjackich jak i magisterskich  
pracownika wynika, że w toku studiów nie zrealizowano wymaganego przepisem minimum 
programowego, tym samym należy stwierdzić, że pracownik nie posiada uprawnień do 
wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Nie posiada również prawa do pobierania 
dodatku w wysokości 250 zł stosownie do zapisu art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej 
(Dz.U.2013, poz.182 z późn.zm).   

Kierownik oraz 5 pracowników socjalnych realizujących pracę w rejonach opiekuńczych  
w 2012 r. stosownie do zapisów art. 119 ust. 2 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej podnosili 
swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach. Średnio jeden pracownik 
uczestniczył w 3 szkoleniach. Tematyka szkoleń to m.in.: praktyczne aspekty prowadzenia 
interwencji i motywowania do zmiany – w ramach prowadzenia procedury „Niebieska karta”,  
pomoc społeczna – aktualne problemy, wywiad środowiskowy – narzędziem i dowodem  
w postępowaniach w sprawach pomocy społecznej…, wstęp do pieczy zastępczej – 
perspektywa gminy, rozmowa ze sprawcą  i ofiarą przemocy.  
Jeden pracownik socjalny – o najdłuższym stażu pracy w Ośrodku (od 1991 r.) w badanym 
okresie nie uczestniczył w żadnym szkoleniu. 

[Dowód: akta kontroli str.57-66] 

Zadanie realizowane z uchybieniami w zakresie zatrudnienia na stanowisku pracownika 
socjalnego osoby nie posiadającej kwalifikacji zgodnych z wymogami prawa oraz udziału 
pracownika socjalnego w szkoleniach, do których zobowiązany jest przepisem art. 119 ust.  
2 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej.  
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Ad.3. Działania podejmowane na rzecz klientów pomocy społecznej w ramach pracy 
socjalnej.  

 
Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U.z 2013 roku poz. 182 z.zm.) - praca 
socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 
społecznym i prowadzona jest w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności  
i samodzielności życiowej.  W celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, 
zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a także w celu określenia 
współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny -  pracownik socjalny 
Ośrodka może – zgodnie z art.108 – zawrzeć kontrakt socjalny.  

Z danych statystycznych za 2012 rok zawartych w rocznym MPiPS-03 wynika, że w Gminie 
Zielona Góra pomocą społeczną w różnych formach (zasiłki, usługi, praca socjalna) objęto 
1.267 osób z 547 rodzin, pracę socjalną prowadzono z 1.267 osobami z 547 rodzin. 
W stosunku do ogólnej liczby osób objętych pomocą społeczną wskaźnik stanowi 100 %  
i znacznie przekracza poziom średniej w województwie ( 70%).  100%-owy wskaźnik budzi 
jednak wątpliwość Zespołu kontrolnego. Podane liczby wskazują, że w Gminie Zielona Góra 
wszystkie rodziny korzystające z pomocy społecznej wymagają pracy socjalnej  
tj. systematycznych działań na rzecz poprawy funkcjonowania oraz aktywności  
i samodzielności życiowej. Z danych tych wynika, że praca socjalna konieczna jest  
w rodzinach, w których nie występuje żadna dysfunkcja, a jedynie niskie zarobki rodziców 
nie przekraczające 150% kryterium dochodowego na osobę, uprawniające ich dzieci do 
korzystania z posiłków w szkole, czy też w rodzinach korzystających sporadycznie z zasiłku 
celowego specjalnego. 

Ponadto z danych statystycznych MPiPS-03 wynika, że w roku 2012 zawarto 40 kontraktów 
socjalnych, z czego w ramach projektu 25 i w ramach pracy socjalnej 15, w roku 2013 do dnia 
kontroli zawarto 57 kontraktów, w ramach projektu 25, w ramach pracy socjalnej 32. 
Wskaźnik zawartych  w 2012r. kontraktów socjalnych stanowi 3,9 % w stosunku do liczby 
osób objętych pracą socjalną ogółem i jest niższy niż średnia w województwie - 7%.   

W trakcie kontroli ustalono, że Ośrodek podejmuje działania na rzecz aktywizacji społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W latach 2011r. - 2013r. realizuje projekt 
systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - PO KL poddziałanie 7.1.1. 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” o nazwie: 
,,Aktywna integracja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze".  
Z informacji kierownika (informacja kierownika, akta kontroli str.67) wynika, że ogólny 
koszt projektu wyniósł 340.000 zł na 3 lata, z czego 35.700 zł to wkład własny (środki własne 
gminy) przeznaczony na zasiłki celowe dla uczestników (każdy uczestnik projektu otrzymał  
3 zasiłki celowe w roku). Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowano 75 osób 
bezrobotnych, z tego 18 osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo.   

Z uczestnikami projektu zawarto kontrakty socjalne, w których jako cel główny określono 
„wzrost aktywności społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących 
klientami GOPS”. Z informacji kierownika wynika, że  uczestnicy projektu korzystali  
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z różnego rodzaju zajęć poprzez które nabyli umiejętności integrowania się z grupą, nauczyli 
się dbać o higienę osobistą i własny wizerunek, nabyli pewności siebie, nauczyli się 
organizować czas wolny dla rodziny, uczestniczyli w wyjazdach poza Zieloną Górę, nauczyli 
się dbać o estetykę pomieszczeń poprzez zajęcia manualne-rękodzieła.  

Skontrolowano dokumentację 5 osób pod względem podejmowanych działań w ramach pracy 
socjalnej, w tym sposób wypełniania formularzy rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz 
kontraktu socjalnego.  

Ustalono, że na podstawie zgłoszonych potrzeb, zgromadzonej dokumentacji pracownicy 
socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe, dokonywali oceny sytuacji  i kwalifikowali 
osoby/rodziny do danej pomocy. Podejmowali działania zmierzające do pomocy klientom  
w celu poprawy sytuacji osoby biernej zawodowo, ekonomicznej, mieszkaniowej, stanu 
zdrowia oraz poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem uzależnienia.  

W niektórych przypadkach stwierdzono, że praca socjalna prowadzona z klientem nie jest 
właściwie dokumentowana w kwestionariuszach wywiadów środowiskowych. Stwierdzono, 
że formularz wywiadu środowiskowego (dot. sprawy Pani M.J.(wniosek Nr 1813 z dnia 
18.11.2013r - Dział V „Plan pomocy zatwierdzony przez kierownika JOPS”  
nie odzwierciedla występujących w rodzinie problemów oraz zaplanowanych kierunków 
działania na rzecz poprawy sytuacji rodziny. Z dokumentacji jednak wynika, że pracownik 
socjalny podejmuje działania na rzecz poprawy sytuacji w rodzinie, na wniosek pracownika 
socjalnego, rodzina objęta jest wsparciem asystenta rodziny oraz z klientką został zawarty 
kontrakt socjalny. W dokumentacji znajduje się również szczegółowo opisane sprawozdanie  
z pracy z rodziną sporządzone przez asystenta rodziny. 

Stwierdzono, że w kontraktach socjalnych zawartych w 2012r. w dwóch przypadkach 
pracownik socjalny właściwie ocenił realizację określonych działań, wskazał uzyskane efekty, 
jakie osiągnięto w wyniku realizacji zawartych postanowień (kontrakt zawarty 02.04.2012r., 
którego celem głównym było „wzrost aktywności społecznej” oraz kontrakt zawarty 
25.06.2012r. - cel główny: ubezpieczenie syna i klientki, zarejestrowanie w PUP). W obu 
przypadkach w ocenie pracownika - cel główny został osiągnięty. W pierwszym przypadku - 
klientka nawiązała nowe znajomości, zaczęła dbać o swój wizerunek i jakość odżywiania, 
częściej i chętniej zaczęła wychodzić z domu.  W drugim przypadku -  klientka zarejestrowała 
się w PUP, ubezpieczyła syna.  

Ponadto stwierdzono, że w jednym przypadku (kontrakt zawarty 28.02.2012r , w którym jako 
cel główny wskazano: „aktywizacja zawodowa- podjęcie pracy”) pracownik socjalny nie 
dokonał oceny realizacji działań ustalonych w kontrakcie, brak informacji czy i w jakim 
stopniu cel główny został przez klientkę osiągnięty, czy osoba podjęła zatrudnienie.  

W kontraktach socjalnych zawartych w 2013r. w dwóch kontrolowanych przypadkach  
( kontrakt  zawarty w dniu 22.10.2013r. z klientką samotnie wychowująca dzieci, w którym 
jako cel główny wskazano „poprawę sytuacji finansowej, prawnej, mieszkaniowej i 
bezpieczeństwa rodziny” oraz  kontrakt zawarty w dniu 16.04.2013r. z klientką samotnie 
wychowującą dzieci w tym jedno niepełnosprawne, jako cel główny wskazano „wzrost 
aktywności społeczno-zawodowej oraz wyrównanie umiejętności opiekuńczo -
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wychowawczych” - w Części II A brak oceny realizacji działań ustalonych  
w kontrakcie. Jednak z uwagi na określony na dzień 31.12.2013r. termin dokonania oceny, 
odstępuje się od oceny zadania  w tym zakresie. 

Poddając ocenie konstruowanie kontraktów socjalnych Zespół kontrolny stwierdził, że cel 
główny określony w kontraktach socjalnych jest zbyt ogólny i niemierzalny, w niektórych 
przypadkach jest raczej celem szczegółowym, będącym jednym z elementów 
doprowadzających klienta do samodzielności życiowej. Trudno jest na podstawie tak 
sformułowanego celu głównego określić, w jakim stopniu realizacja zadań kontraktu 
wpłynęła na zmianę sytuacji życiowej klienta, czy osoba po zrealizowaniu kontraktu „wyszła” 
z kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy nadal w nim pozostaje. Cel 
główny winien być zatem jasno określony, a cele konkretnymi zadaniami zmierzającymi do 
jego realizacji.  

W roku 2012 na 15 zawartych kontraktów w ramach pracy socjalnej - 12 osób podjęło prace 
społecznie użyteczne (aktywizacja zawodowa) a 3 osoby nie osiągnęły zamierzonego celu (2 - 
porzuciły prace społecznie-użyteczne, 1 - nie podjęła leczenia odwykowego). Natomiast  
w przypadku osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne w ramach projektu systemowego 
(25) cel główny został osiągnięty.  

Ogółem w 2012 roku na 40 zawartych  kontraktów socjalnych, cel główny osiągnięto w 37 
przypadkach, tj. w  93%.  Wskaźnik ten jest wyższy niż średnia w województwie - 50 %.  

 W 2013 roku  do dnia kontroli - na 32 zawarte kontrakty w 11 przypadkach osiągnięto cel 
główny, jedna usamodzielniła się, w 4 przypadkach nie osiągnięto celu głównego. 

[Dowód: akta kontroli str.67-99] 

Zadanie realizowane z uchybieniami pod względem wypełniania formularzy wywiadu 
środowiskowego i zawieranych kontraktów socjalnych. 
 
 
Ad.4. Działania podejmowane przez gminę na rzecz osób bezdomnych.  

 
Zgodnie z zapisem art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, „udzielanie schronienia, 
zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;” należy do zadań 
własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Ww. potrzeby stanowią minimum 
egzystencji, a gmina zobowiązana jest zapewnić je każdej osobie tego pozbawionej.  

Ze sprawozdania rocznego MPiPS-03 wynika, iż w 2012 roku pomocy społecznej z powodu 
bezdomności udzielono 23 osobom .  

W trakcie kontroli ustalono, że na terenie gminy nie ma placówki zapewniającej pomoc 
osobom bezdomnym (noclegowni, schroniska). Osobom pozbawionym mieszkania gmina 
zapewnia schronienie poprzez skierowanie osoby do Noclegowni dla Bezdomnych Osób  
w Mieści Zielona Góra.  
Na dzień kontroli w Noclegowni przebywały 3 osoby z terenu gminy. Koszt pobytu pokrywa 
GOPS w Zielonej Górze, udziela pomocy finansowej i rzeczowej (zasiłek stały, zasiłek 
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celowe, posiłki  w stołówce, odzież, żywność). W dniu 31 października 2013r. Rada Gminy 
Zielona Góra podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu wychodzenia  
z bezdomności. W ramach tego programu w dniu 02.11.2013r. 1 osoba otrzymała z zasobów 
Gminy Zielona Góra lokal socjalny. Ponadto na terenie gminy przebywają 2 osoby bezdomne, 
które mieszkają w altankach murowanych, w których jest energia elektryczna i piece. Osoby 
korzystają ze świadczeń pomocy   społecznej.     

Oceniając prowadzoną dokumentację ustalono, że niektóre wywiady środowiskowe  
z podopiecznymi  przeprowadzają pracownicy socjalni Noclegowni. Z informacji kierownika 
wynika, że pracownicy GOPS i Noclegowni wspólnie opracowują indywidualny plan działań 
i pomocy długofalowej. Skontrolowano dokumentacje trzech osób i stwierdzono,  
że w żadnym przypadku nie jest realizowany indywidualny program wychodzenia  
z bezdomności. Oceniając sposób wypełniania formularzy wywiadów środowiskowych nie 
stwierdzono nieprawidłowości w wywiadach sporządzonych przez pracownika socjalnego 
Noclegowni. W pozycji „Praca socjalna” opisane są główne działania podjęte w trakcie 
wywiadu, w tym monitorowanie kontraktu socjalnego, natomiast w przypadku wywiadu 
sporządzonego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej brak jest adnotacji 
o planowanych działaniach. 

W badanych trzech przypadkach niezbędne jest podjęcie działań, w ramach prowadzonej 
pracy socjalnej, w kierunku doprowadzenia osoby bezdomnej do samodzielności życiowej,  
z wykorzystaniem indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności. W myśl art.49 
ustawy o pomocy społecznej - program polega na „wspieraniu osoby bezdomnej  
w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, szczególnie rodzinnych i mieszkaniowych, oraz  
pomocy w uzyskaniu zatrudnienia”. Cytowany artykuł ustawy określa również realizatorów 
indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności w dwóch badanych przypadkach jest 
to Noclegownia, w jednym OPS. Ze względu na fakt, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zielonej Górze udziela pomocy w formie zasiłku stałego i składki zdrowotnej - program 
podlega zatwierdzeniu przez kierownika Ośrodka.   

[Dowód: akta kontroli str.100-149] 

Zadanie realizowane z uchybieniami pod względem pracy z osobami bezdomnymi  
w ramach Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. 
 
 
Ad.5. Działania podejmowane przez gminę na rzecz osób zwalnianych z zakładów 
karnych, opuszczających areszt śledczy. 

 
Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu  
z zakładu karnego  realizowana jest na podstawie art. 17 ust.1 pkt.16a  ustawy  z dnia            
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz na podstawie Porozumienia zawartego             
dnia 13 czerwca 2000 r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Centralnym 
Zarządem Służby Więziennej w sprawie zasad współpracy w zakresie organizacji pomocy    
na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz rodzin osób 
pozbawionych wolności.  
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Ze sprawozdania rocznego MPiPS-03 wynika, iż w 2012 roku pomocy społecznej udzielono  
11 osobom zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych.  W roku 2013 - z pomocy 
skorzystało 8 osób. 

W ramach czynności kontrolnych przeanalizowano dokumentację 2 osób zwolnionych  
z zakładu karnego korzystających z pomocy Ośrodka i stwierdzono, że analizowana 
dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. Osoby po powrocie, osobiście występowały do 
Ośrodka z wnioskiem o przyznanie pomocy wraz z dokumentem potwierdzającym fakt 
odbywania kary pozbawienia wolności (świadectwo zwolnienia). Wywiad środowiskowy 
przeprowadzano w terminie. Dwie osoby wróciły do domów rodzinnych, jedna osoba 
bezdomna otrzymała schronienie w Noclegowni. W badanych przypadkach w „Planie 
pomocy” pracownik socjalny ustalił kierunki działania na rzecz poprawy sytuacji życiowej 
klientów. Nie został zawarty jednak kontrakt socjalny (dot. spraw: pan Ł.B - wniosek 
24.07.2013, pan J.R. wniosek-15.07.2013, pan J.W-wniosek-23.09.2013).  

Ustalono, że Ośrodek prowadzi korespondencję z administracją  zakładów karnych i aresztów 
śledczych w sprawie osób z terenu gminy opuszczających te jednostki, udziela pomocy 
osobom opuszczającym te jednostki.  Z informacji kierownika wynika, że w dniu 13 listopada 
2013r. odbyło się spotkanie kierownika GOPS z wychowawcą z ZK w Krzywańcu nt. dalszej 
współpracy i form pomocy osobom po opuszczeniu jednostki.  W 2013r. Kierownik Ośrodka 
wystąpił do zakładów karnych i aresztów śledczych z prośbą o powiadamianie Ośrodka  
o terminach zwolnienia osadzonych pochodzących z terenu gminy Zielona Góra (pisma  
z 31.08.2012, 26.03.2013, 10.10.2013). Wpłynęły dwie odpowiedzi (ZK Krzywaniec, ZK 
Nowogard).  

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy osobom opuszczającym zakłady karne, 
prowadzi korespondencję z administracją tych placówek, jednak nie realizuje w pełni zapisów 
Porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Centralnym 
Zarządem Służby Więziennej - brak jest dokumentacji potwierdzającej współpracę  
z zakładami karnymi (paragraf 8 wyżej cyt. Porozumienia). Ponadto, w informacji 
przekazanej do tutejszego  Wydziału za rok 2012 Kierownik podał, iż brak jest współpracy 
Ośrodka z administracją zakładów karnych. 

 [Dowód: akta kontroli str.150-156] 
 
Zadanie realizowane z uchybieniami pod względem realizacji zapisów Porozumienia 
zawartego pomiędzy MPiPS  a CZSW.  
 

Ad. 6. Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3,5, 6 ustawy o pomocy społecznej, ustawy z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) Gmina 
powinna zapewnić wsparcie i rozwój różnych form oparcia społecznego dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi. Na terenie gminy działa Powiatowy Ośrodek Wsparcia 
„Parasol”. Ośrodek udziela  wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi  
i niepełnosprawnością intelektualną. W zajęciach oferowanych przez  Powiatowy Ośrodek 
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Wsparcia „Parasol” udział bierze 11 osób z terenu gminy. 

 Nie są realizowane usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

W rejestrze wpływu wniosków prowadzonym przez Ośrodek brak wniosków o tę formę 
pomocy. Z informacji uzyskanych od kierownika wynika, że osoby z zaburzeniami 
psychicznymi są pod opieką swoich bliskich i tam znajdują pomoc i niezbędnie wsparcie.  

Ponadto w 2012 r. 2 osoby a w 2013 r.  4 osoby (2 kobiety i 2 mężczyzn) z zaburzeniami 
psychicznymi wzięły udział w projekcie finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny 
„Aktywna Integracja Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze”. Z osobami  
w dniu 02.04.2012 r zawarto kontrakt socjalny (akta kontroli str.227a), w ramach którego 
planowano: integrację ze środowiskiem lokalnym, wzmacnianie poczucia pewności siebie, 
nabycie umiejętności organizowania sobie wolnego czasu, dbania o higienę ciała oraz ogólną 
estetykę własnego wyglądu, udział w zajęciach kulinarnych a także wyjazdy na wycieczki. 
Ponadto pomoc: finansową w postaci zasiłków stałych i celowych, posiłków w stołówce 
„Caritas” oraz pomoc rzeczową w postaci odzieży, żywności z programu unijnego PEAD – 
 z „Caritas” i PKPS. 

Informacja o możliwości korzystania z ww. pomocy a także uczestniczenia w zajęciach  
w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Parasol” rozpowszechniana jest przez pracowników 
socjalnych w trakcie wywiadów środowiskowych. Pracownicy Ośrodka rozdają ulotki 
informacyjne w środowisku oraz umieszczają na tablicach informacyjnych w Ośrodku  
i w sołectwach.   

Ustalono, że na koniec 2012 r. liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych           
w gminie wynosiła 1045 osób (dane Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia z roku 2012), natomiast średnia liczba leczonych w stosunku do liczby mieszkańców 
gminy stanowiła 5,56% (nieznacznie poniżej średniej wojewódzkiej wynoszącej 5,79%). 

W ramach czynności kontrolnych ustalono, że wśród osób, które korzystały z zasiłków 
stałych 112 posiadało orzeczenia Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania   
o Niepełnosprawności, w tym z kodami chorobowymi 02-P i 01-U – 32 osoby. Ustalono, że 
liczba osób z zaburzeniami psychicznymi objętych wsparciem w stosunku do liczby osób 
leczonych z tego powodu wynosi zaledwie 4%.  

Skontrolowano losowo wybraną dokumentację 5 świadczeniobiorców korzystających  
z zasiłków stałych wypłacanych na podstawie wydanych orzeczeń o stopniu 
niepełnosprawności z tytułu zaburzeń psychicznych (poz. w rejestrze nr: 910/2012, 135/2008, 
625/2012, 746/2011, 260/2010). Ustalono, że w wywiadach środowiskowych, w każdym 
skontrolowanym przypadku pracownicy socjalni szczegółowo opisali sytuację osoby 
uprawnionej do świadczeń, wskazano wysokość świadczenia oraz okres przez jaki ma być 
wypłacany. Stwierdzono, że dokumentacja była kompletna, zachowane były terminy 
określone przepisami. Odbiór decyzji odbywał się za potwierdzeniem odbioru. 

 

 [Dowód: akta kontroli str.156a-156c] 
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Zadanie realizowane jest z istotnymi uchybieniami pod względem realizacji form oparcia 
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
 

Ad. 7. Działania podejmowane na rzecz osób starych, chorych, niepełnosprawnych.  

Usługi opiekuńcze. 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi uregulowane zostało Uchwałą Nr XLV/364/10 Rady 
Gminy Zielona Góra z dnia 8 lipca 2010 r.  z dnia 01 lipca 2004 r. w sprawie warunków 
przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, trybu pobierania opłat oraz 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności.  Ośrodek zabezpiecza w budżecie 
środki na realizację usług opiekuńczych i tak w 2012 r. wykonanie wynosiło 45.330,73 zł na 
2013 r. zabezpieczono środki w wysokości 49.300 zł (informacja kierownika akta kontroli  
str. 49). 

Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy od poniedziałku do piątku, 
oraz w razie potrzeby również w soboty i niedziele. Ośrodek przyznając usługi w drodze 
decyzji administracyjnej ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia oraz odpłatność na 
podstawie ustaleń poczynionych podczas wywiadu środowiskowego, zgodnie z tabelą 
odpłatności przyjętą wyżej cytowaną Uchwałą. Decyzjom nadawany jest rygor 
natychmiastowej wykonalności zgodnie z art 108 kpa. Wszystkie wnioski (zgodnie z analizą 
rejestru) o pomoc w formie usług opiekuńczych rozpatrzone zostały pozytywnie (100%).   
W 2012 r. z usług opiekuńczych korzystało 12 osób, natomiast w 2013 na dzień kontroli  
z usług korzystały 15 osób w wieku od 70 do 91 lat. Zakres świadczonej pomocy obejmował 
między innymi  utrzymanie czystości, zakup żywności, realizację recept, zamawianie wizyt 
lekarskich, załatwianie spraw urzędowych, przygotowywanie posiłków. Jednocześnie zakres 
świadczonych usług dostosowywany był do indywidualnych potrzeb podopiecznego  
i  wyszczególniony na decyzji przyznającej świadczenie. Skontrolowano losowo wybrane 
akta 5 świadczeniobiorców (pozycje w rejestrze: 30/2009, 462/2011, 64/2012, 1733/2013, 
1770/2013). Stwierdzono, że w skontrolowanych przypadkach podopiecznym przyznano 
usługi w następującym wymiarze: 60 godzin miesięcznie (3 osoby), 20 godzin miesięcznie 
(1 osoba), 90 godzin miesięcznie (1 osoba). Średnio w ciągu dnia usługi świadczono  
ok. 2 godzin dzienne. W badanym okresie liczba świadczonych usług opiekuńczych była 
wyższa od przyjętej średniej wojewódzkiej wynoszącej 0,87 godziny. Dwie osoby, spośród 
tych, których dokumentacja była kontrolowana ponosiły odpłatność wys. 10 %, natomiast  
3 zwolnione były z ponoszenia odpłatności za usługi. W 2012 r. usługi świadczyło  
12 opiekunek, w 2013 r., na dzień kontroli usługi świadczyło 13 opiekunek zatrudnionych  
w oparciu o umowę- zlecenie. W umowie zlecono świadczenie usług u konkretnego 
podopiecznego. Sposób wykonywania usług pracownicy socjalni sprawdzają podczas 
wywiadów środowiskowych lub ich aktualizacji. Z kontroli pracownicy sporządzają notatki 
służbowe. Analizując akta ustalono, że dokumentacja prowadzona była prawidłowo, 
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zachowane były terminy wymagane ustawowo. 

[Dowód: akta kontroli str.157-226,227] 

 

Nie stwierdzono uchybień w sposobie realizacji zadania. 

 

Kierowanie do domu pomocy społecznej. 

       Ośrodek realizuje zadanie gminy o charakterze obowiązkowym, określone w art. 17, ust.1, pkt 
16 ustawy o pomocy społecznej dot. kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia 
odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Na terenie gminy Zielona Góra nie ma 
domu pomocy społecznej.  

       Ustalono, że w 2012 r. koszt pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 
wyniósł 400.401 zł, natomiast w planie wydatków na 2013 r. na ponoszenie odpłatności za 
pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy zaplanowano 400.000 zł.  W 2012 r. na dzień 
31 grudnia w domach pomocy społecznej przebywało 25 mieszkańców z terenu gminy.  
W 2012r. wpłynął jeden wniosek o skierowanie do DPS (poz. 606/2012 w rejestrze 
wniosków). Wniosek załatwiony pozytywnie. W 2013r. wpłynęło 7 wniosków o skierowanie 
do domów pomocy (poz. 1129/2013, 1604/2013, 986/2013, 986/2013, 1607/2013, 571/2013, 
1569/2013 w rejestrze). Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie - 100%. Na dzień 
kontroli w domach pomocy społecznej przebywało 18 osób. W toku czynności kontrolnych 
przeanalizowano dokumentację 6 osób. Ustalono, że 2 osoby oczekujące na umieszczenie  
w domu pomocy społecznej, obecnie znajdują się pod opieką rodziny. Z informacji 
Kierownika jednostki (akta kontroli str.227a) nie wynika jednak jakie są powody kierowania 
tych osób do domu pomocy społecznej, skoro dotychczas osoby funkcjonują w rodzinie, mają 
tam zapewnioną opiekę i nie korzystają dodatkowo z usług opiekuńczych. W przypadku  
2 osób (dzieci, data urodzenia: 02.10.2009r., 07.04.2008r.) gmina w całości pokrywa koszty 
utrzymania w domu pomocy społecznej. Dzieci nie miały własnych dochodów. Rodzice 
dzieci prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe, obydwoje utrzymują się z rent socjalnych 
(matka i ojciec po 763,33 zł, renta socjalna+zasiłek pielęgnacyjny). Z uwagi na niski dochód 
nie wnoszą odpłaty za pobyt dzieci w domu pomocy społecznej.  Pozostałe osoby ponosiły 
odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu. Gmina pokrywała różnicę pomiędzy średnim 
miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez osobę 
umieszczoną w placówce. Ośrodek przeprowadzał wywiady środowiskowe u osób 
zobowiązanych do alimentacji (art. 61 ust. 2) jednakże z uwagi na niskie dochody osoby nie 
wnosiły opłaty. Ośrodek wydawał decyzje zmieniające wysokość odpłatności, w związku ze 
zmianą sytuacji finansowej osoby przebywającej w domu pomocy społecznej i zmianą 
średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, na podstawie przeprowadzanych 
aktualizacji wywiadów środowiskowych. Wpływające wnioski rozpatrywane były  
z zachowaniem terminów określonych w odrębnych przepisach. Odbiór decyzji odbywał się 
za potwierdzeniem odbioru. Decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności. 
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[Dowód: akta kontroli str. 227-227a] 

        Zadanie realizowane z uchybieniami w zakresie kierowania do domu pomocy społecznej.  

 
 
WNIOSKI:  

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadań pod względem: 

1. Usług opiekuńczych. 
 
Stwierdzono uchybienia lub istotne uchybienia w zakresie: 

1. Spełnienia ustawowego wymogu zatrudnienia pracowników socjalnych.  
2. Kwalifikacji pracownika socjalnego. 
3. Udziału pracowników socjalnych w szkoleniach tematycznych. 
4. Świadczenia pracy socjalnej w ramach zawieranych kontraktów socjalnych. 
5. Pracy z osobami bezdomnymi w ramach Indywidualnego Programu Wychodzenia  

z Bezdomności.  
6. Działań na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych. 
7. Oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
8. Kierowania do domu pomocy społecznej. 
 

Odpowiedzialność za uchybienia w kontrolowanym zakresie ponosi Kierownik Ośrodka.  
 
Na tym kontrolę zakończono. 

 
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajdującej się w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej  książki  kontroli 8. 
 

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 z 2005 r.) 
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.            



15 

 

 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 
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 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  
z których: jeden przekazano Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zielonej Górze, drugi Wójtowi Gminy Zielona Góra, trzeci egzemplarz pozostawiono  
w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. 
 
 

Kontroluj ący:       Kierownik: 

          Teresa Ozimek     

……………………………     ………………….……….. 

                             Danuta Zabłocka 
    Starszy Inspektor Wojewódzki 

 

………………………………    Zielona Góra, dnia 14.01.2014 r. 

      Krystyna Chabowska  
     Starszy Inspektor Wojewódzki 
 
 
 
 
 

Gorzów Wlkp., 9 stycznia 2014 r. 


