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PS-I.431.1.1.2016.TOzi    Gorzów Wlkp., dnia 27 kwietnia 2016 r. 

                               

 

       Pani 

       Wioletta Zakrzewska-Jarmuszkiewicz 

       Kierownik 

       Ośrodka Pomocy Społecznej  

       ul. Kościuszki 77/4 

66-540 Stare Kurowo 

       -------------------------------------------------- 

 
 

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

(Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze 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.), pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniu 29 stycznia 2016r.   

kontrolę problemową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Kurowie w zakresie 

pomocy osobom o ograniczonej samodzielności. Wyniki z kontroli problemowej zostały 

przedstawione w protokole kontroli, który podpisała Pani w dniu 05 kwietnia 2016 r. 

  

 W toku kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie form pomocy świadczonym 

osobom o ograniczonej samodzielności. Niezależnie od pomocy w formie usług opiekuńczych 

nie rozważono możliwości przyznania np. pomocy rzeczowej, tj. paczki żywnościowe 

w ramach Programu „Pomoc Żywnościowa”, czy finansowej z przeznaczeniem na leki,  

zakup opału. Klientowi z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności z kodem 

chorobowym 02-P nie zaproponowano pomocy w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Nie rozważono możliwości 

zapewnienia opieki w placówce całodobowej pomimo takiego wskazania. Również tej formy 

opieki nie zaproponowano osobie leżącej z amputowanymi kończynami dolnymi. W obu 

przypadkach w rodzinnych wywiadach środowiskowym odnotowano, że osoby są całkowicie 

niezdolne do samodzielnej egzystencji.  

Stwierdzono przewlekłość prowadzonego postępowania w sprawie kierowania  

do domu pomocy społecznej. W trzech przypadkach decyzje o skierowaniu i umieszczeniu 

wydano po upływie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku, w tym jedną po upływie  

5 miesięcy, natomiast decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydano  

7 miesięcy od daty wpływu wniosku, czym naruszono przepis art. 35 i 36 kpa. Ponadto  

w jednym przypadku w imieniu klienta występował członek rodziny bez stosownego 

pełnomocnictwa.  

W zakresie wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie rozwija się współpraca  

z organizacjami pozarządowymi oraz  lokalnymi instytucjami. Brak natomiast alternatywnych 

do usług opiekuńczych, czy pobytu w placówkach całodobowych, form pomocy, tj. dom 

dziennego pobytu, mieszkania chronione, rodzinny dom pomocy itp. 
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Z powodu małej liczby pomieszczeń oraz barier architektonicznych Ośrodek  

nie posiada warunków lokalowych do pełnej realizacji ustawowych zadań przez pracowników 

socjalnych. W obecnej siedzibie brak możliwości zapewnienia poufności rozmów pracownika 

socjalnego z klientem. 

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. Osobom o ograniczonej sprawności, którym przyznano usługi opiekuńcze, 

rozszerzyć pomoc o inne formy w oparciu o udokumentowaną ocenę ich potrzeb  

i możliwości funkcjonowania w środowisku, (art. 119, ust.1 pkt 1,2,3; ustawy  

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej). 

2. Rozważyć rozwój alternatywnych do usług opiekuńczych, czy pobytu  

w placówkach całodobowych form pomocy (dom dziennego pobytu, rodzinny dom 

pomocy, mieszkania chronione itp.), (art. 51, 52, 53 ustawy z dnia 12 marca 2004r. 

o pomocy społecznej). 

3. Prowadzić bez zbędnej zwłoki postępowania w sprawie skierowania do domu 

pomocy społecznej dla zapewnienia osobom wsparcia właściwego do ich potrzeb  

i bezpieczeństwa. O przyczynach zwłoki zawiadomić stronę, (art. 35 i 36 kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

4. Zabezpieczyć stosowne pełnomocnictwa, upoważnienia w przypadku, gdy sprawę 

załatwia inna osoba niż klient, (art. 32 i 33 kodeksu postępowania 

administracyjnego). 

Jednocześnie mając na uwadze niedostateczną liczbę pomieszczeń Ośrodka  

oraz występujące bariery architektoniczne sugerujemy podjęcie działań w kierunku 

rozwiązania występujących trudności.   

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 

Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej 


