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PROTOKÓŁ  

KONTROLI DORAŹNEJ 

przeprowadzonej w dniu 12 grudnia 2016r.  

w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Gorzowie Wlkp. 

ul. Okrzei 39; 66-400 Gorzów Wlkp. 

    

 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390), w związku z art. 22 pkt 6 ustawy z dnia 23 

stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 525 ze zm.) 

zespół kontrolny w składzie: 

1. Joanna Jaźwińska, Kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej 

w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 305-1/2006 

z dnia 9 grudnia 2016 r. – przewodnicząca zespołu, 

2. Anna Obiegło, Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 305-2/2006 z dnia 9 grudnia 2016 r.- członek zespołu, 

przeprowadził w dniu 12 grudnia 2016 r. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie  (w dalszej części protokołu zwanym Ośrodkiem/SOW) kontrolę 

doraźną w zakresie zbadania sposobu realizacji usług na rzecz klientki i jej dzieci. 

 

Dokonano wyłączenia całości ustaleń z kontroli - wyłączenia dokonał zespół kontrolny 

na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej 

(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1764).  

 

 

Na tym kontrolę zakończono. 

 

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajdującej się w Ośrodku książki  kontroli. 
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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 2005r. 

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 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 Dyrektorowi Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Gorzowie Wlkp., drugi Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp., trzeci egzemplarz pozostawiono w 

aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. 

                                                                                                                   

 

 

 Dyrektor:                                                                                      Kontrolujący: 

 

 
Kierownik Oddziału Nadzoru  

         i Kontroli w Pomocy Społecznej  

                                                                                                                 w Wydziale Polityki Społecznej  

                                                                                                                          Joanna Jaźwińska  

 

 
      Inspektor Wojewódzki  

………………….………..                                                          w Oddziale Nadzoru i Kontroli 

                                                                                                                     w Pomocy Społecznej  

    Barbara Szymczyk                                                                    w Wydziale Polityki Społecznej 
                                  Anna Obiegło                                                            

 

                                                                                                      

 

Gorzów Wlkp.,  ……………… 2017 r.                                Gorzów Wlkp., dnia 10.03.2017 r.   


