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          P R O T O K Ó Ł  
KONTROLI  DORA�NEJ  

przeprowadzonej  

w STAROSTWIE POWIATOWYM W SŁUBICACH  
ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice  

w dniu 3 kwietnia 2012 r. 

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

społecznej (t.j. z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 z pó�n.zm.), przepisów rozporz�dzenia 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy 

społecznej (Dz.U.Nr 61, poz.543 ze zmianami) oraz przepisów rozporz�dzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. (Dz.U. Nr 238, poz. 1586) w sprawie 

�rodowiskowych domów samopomocy

Zespół kontrolny w składzie: 

1. Joanna Ja�wi�ska – kierownik Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urz�du Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadaj�ca upowa�nienie Wojewody 

Lubuskiego Nr 113-1/2012 z dnia 29 marca 2012r. - przewodnicz�ca zespołu.

2. Aleksandra Kaczmarek - Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urz�du Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadaj�ca upowa�nienie Wojewody 

Lubuskiego Nr 113-2/2012 z dnia 29 marca 2012r. 

3. Marta Mikołajczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urz�du Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadaj�ca upowa�nienie Wojewody 

Lubuskiego Nr 113-3/2012 z dnia 29 marca 2012r.

(akta kontroli str. 1-6)

przeprowadził w dniu 3 kwietnia 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Słubicach kontrol�

dora�n� w zakresie realizacji ustawowego zadania powiatu tj. prowadzenie i rozwój 

infrastruktury Powiatowego O�rodka Wsparcia przy ul. Wojska Polskiego 30 w Rzepinie. 

Czynno�ci kontrolne obejmowały analiz� dokumentacji udost�pnionej w siedzibie Starostwa 

Powiatowego, których to czynno�ci dokonano w obecno�ci                    *                  – 

Sekretarza Powiatu oraz w siedzibie Powiatowego O�rodka Wsparcia w Rzepinie –  

których dokonano w obecno�ci  Pani Katarzyny Misztak – Kierownika tego O�rodka. 

Kontrol� przeprowadzono na podstawie dokumentacji udost�pnionej podczas czynno�ci 

Lubuski Urz�d Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiello�czyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp.�

* Usuni�cia danych dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 

6 wrze�nia 2001r. o dost�pie do informacji publicznej (Dz.U. Nr  112, poz. 

1198 z pó�n. zm.). Usuni�cia danych dokonał zespół kontrolny. 
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kontrolnych, jak równie� znajduj�cej si� w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urz�du Wojewódzkiego. 

Celem kontroli było podniesienie jako�ci �wiadczonych usług na rzecz uczestników 

Powiatowego o�rodka Wsparcia w Rzepinie.  

Przed przyst�pieniem do kontroli Zespół kontrolny zło�ył pisemne o�wiadczenia  

o braku okoliczno�ci uzasadniaj�cych wył�czenie od udziału w niniejszej kontroli. 

(akta kontroli str. 7-16)

Okres obj�ty kontrol�: od dnia rozpocz�cia działalno�ci O�rodka do dnia kontroli. 

Ocenie poddano zagadnienia: 

1. Wska�nik zatrudnienia, kwalifikacje Kierownika i pracowników O�rodka  

oraz ich szkolenia. 

2. Post�powanie wspieraj�co – aktywizuj�ce. 

3. Oferta Powiatowego O�rodka Wsparcia. 

4. Planowanie pracy w O�rodku i dokumentacja zbiorcza Domu.  

5. Dokumentacja uczestnika. 

Dokonano na tej podstawie nast�puj�cych ustale�: 

Powiatowy O�rodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Rzepinie 

(zwany dalej Domem) rozpocz�ł działalno�� 20 grudnia 2011r. oferuj�c uczestnikom ł�cznie 

22 miejsca. Porozumieniem zawartym w dniu 10.08.2011r. pomi�dzy Wojewod� Lubuskim,  

a Starost� Powiatu Słubickiego przekazano dotacj� z bud�etu pa�stwa na wydatki 

inwestycyjne zwi�zane z uruchomieniem Powiatowego O�rodka Wsparcia w Rzepinie. 

Uchwał� Nr XIV/81/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 listopada 2011r. utworzono  

z dniem 1 grudnia 2011r. jednostk� bud�etow� o nazwie „Powiatowy O�rodek Wsparcia  

w Rzepinie”, nadano jej statut (zmieniony uchwał� Nr XIX/113/12 Rady Powiatu Słubickiego 

z dnia 27 marca 2012r.) oraz przekazano mienie. 

Jednostce nadano numer identyfikacji podatkowej oraz numer identyfikacyjny 

REGON. 
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Adoptowany na potrzeby Powiatowego O�rodka Wsparcia obiekt został u�yczony  

od dnia 01.06.2011 przez Burmistrza Rzepina Staro�cie Powiatu Słubickiego Umow�

u�yczenia z dnia 01.06.2011r. Przedmiotem u�yczenia zgodnie z cytowan� umow� jest cz���

pomieszcze� Zespołu Szkół Ogólnokształc�cych w Rzepinie o ł�cznej powierzchni 184,10m
2

usytuowanych przy ul. Wojska Polskiego 30 w Rzepinie. 

Regulamin organizacyjny jednostki znajduje si� w fazie projektu oraz uzgodnie�  

z Wojewod� zgodnie z zapisami cytowanego wy�ej rozporz�dzenia w sprawie 

�rodowiskowych domów samopomocy. 

(akta kontroli str. 17-54)

1. Wska�nik zatrudnienia, kwalifikacje Kierownika i pracowników O�rodka  

oraz ich szkolenia

W Domu w zespole wspieraj�co – aktywizuj�cym zatrudnionych jest ł�cznie  

4 pracowników (4 etaty) oraz kierownik. Kierownik Domu, zgodnie z wyja�nieniami ustnymi 

nie prowadzi zaj�� z uczestnikami. Mo�na wliczy� tak� cz��� jego etatu do zespołu w jakim 

wymiarze czasu uczestniczy w opracowaniu indywidualnych planów wspieraj�co – 

aktywizuj�cych uczestników. W nadesłanym do Wojewody projekcie Regulaminu 

Organizacyjnego O�rodka brak wskazania liczby miejsc dla konkretnego typu. Trudno  

zatem wyliczy� wymagan� liczb� etatów dla Domu. 

W toku czynno�ci kontrolnych dokonano analizy kwalifikacji kieruj�cego jednostk�

oraz wszystkich pracowników zespołu wspieraj�co – aktywizuj�cego. Pani Katarzyna 

Misztak pełni funkcj� Kierownika O�rodka od dnia  01.03.2012r. i spełnia wymagane  

na tym stanowisku kwalifikacje. Posiada wy�sze wykształcenie magisterskie (socjologia), 

studia podyplomowe z organizacji pracy socjalnej, siedmioletni sta� pracy w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, gdzie realizowała zadania zwi�zane m.in. z pomoc�

osobom niepełnosprawnym, w tym osobom z zaburzeniami psychicznymi. Z analizowanej 

dokumentacji pracowników wynika, i� wcze�niej funkcj� kierownika pełnił                    * 

*      . 

Z analizy akt osobowych pracowników zespołu wspieraj�co – aktywizuj�cego wynika, 

i� �aden z nich nie posiada wymaganego półrocznego sta�u pracy na stanowisku, na którym 

miały bezpo�redni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi (od 1,5 do 2 miesi�cy 

sta�u). Poza tym jedna z osób posiada wykształcenie wy�sze ni� wymagane minimum  

na obecnie zajmowanym stanowisku (instruktora terapii). Analiza akt osobowych pracownika 

* Usuni�cia danych dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 
6 wrze�nia 2001r. o dost�pie do informacji publicznej (Dz.U. Nr  112, 

poz. 1198 z pó�n. zm.). Usuni�cia danych dokonał zespół kontrolny. 



��

�

socjalnego wykazała brak kwalifikacji uprawniaj�cych do realizacji zada� na tym stanowisku 

(brak wykształcenia kierunkowego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004r.  

o pomocy społecznej). 

Wszyscy pracownicy uczestniczyli w merytorycznych szkoleniach.  

(akta kontroli str. 55-90) 

Zadanie realizowane z istotnymi uchybieniami pod wzgl�dem kwalifikacji 

pracowników zespołu wspieraj�co – aktywizuj�cego. Brak mo�liwo�ci wyliczenia wska�nika 

zatrudnienia w tym zespole. 

2. Post�powanie wspieraj�co – aktywizuj�ce.

W toku czynno�ci kontrolnych dokonano analizy postepowania wspieraj�co – 

aktywizuj�cego w stosunku do 5 losowo wybranych uczestników (co pi�ta osoba z listy 

przedło�onej przez kierownika O�rodka). Stwierdzono, �e dwie spo�ród tych osób przebywaj�

w Domu krócej ni� trzy miesi�ce na podstawie pierwszej decyzji i znajduj� si� w okresie 

dokonywania przez zespół wspieraj�co – aktywizuj�cy oceny. W indywidualnych planach 

wspieraj�co – aktywizuj�cych pozostałych trzech osób, dla nich wszystkich  zało�ono  

takie same cele główne i szczegółowe (brak indywidualno�ci planów). Plany ponadto bardzo 

ogólne, z mał� liczb� celów szczegółowych słu��cych realizacji celu głównego  

oraz sposobów ich realizacji. Zgodnie z zapisami cytowanego wy�ej rozporz�dzenia  

w sprawie �rodowiskowych domów samopomocy indywidualny plan wspieraj�co – 

aktywizuj�cy  powinien by� dostosowany do potrzeb i mo�liwo�ci ka�dego uczestnika. Plany 

dwóch spo�ród tych trzech osób oparte s� na druku, który odnosi si� do takiej diagnozy. 

Jednak druki te wypełnione s� bardzo ogólnie, bez opisu zachowa� i innych sytuacji,  

które wskazywałyby na brak zaspokojenia danej potrzeby. Dobra diagnoza potrzeb  

i mo�liwo�ci pozwoli uło�y� plan indywidualny dla ka�dego uczestnika. 

Pod wzgl�dem technicznym w dokumencie brakuje wskazania czasu weryfikacji 

planu, który jest jednocze�nie terminem pobytu uczestnika w jednostce. Plany podpisane  

przez uczestników. 

Dotychczas nie poddano weryfikacji �adnego planu ze wzgl�du na krótki czas pobytu 

uczestników. Brak na bie��co uzupełnianych kart obserwacji uczestników jako narz�dzia  

do dokonania w przyszło�ci weryfikacji planu. 
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Opracowanie, analiza i weryfikacja indywidualnych planów wspieraj�co – 

aktywizuj�cych nale�y do zada� zespołu wspieraj�co – aktywizuj�cego. Zgodnie z zapisami 

cytowanego rozporz�dzenia zespół w tym celu spotyka si� w miar� potrzeb,  

jednak nie rzadziej, ni� raz na 6 miesi�cy. Zarz�dzeniem nr 3/2012 Kierownika Powiatowego 

O�rodka Wsparcia w Rzepinie z dnia 5 marca 2012r. został powołany zespół wspieraj�co – 

aktywizuj�cy w Domu oraz ustalono szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Zgodnie  

z zapisami Zarz�dzenia w skład zespołu wchodz�: Kierownik, pracownik socjalny, 

instruktorzy terapii, terapeuta. Zgodnie z regulaminem prac zespołu stanowi�cym zał�cznik 

do Zarz�dzenia, celem i zadaniem zespołu jest temat indywidualnych planów wspieraj�co -

aktywizuj�cych uczestników. W roku 2012 zespół spotkał si� ł�cznie 5 razy, ale w sprawie 

indywidualnych planów wspieraj�co - aktywizuj�cych – raz w dniu 12.03.2012r. Tematy 

pozostałych spotka� nie wynikaj� zatem z zapisów cytowanego Zarz�dzenia. 

(akta kontroli str. 91-120)

Zadanie realizowane z uchybieniami pod wzgl�dem sposobu sporz�dzania 

indywidualnych planów wspieraj�co – aktywizuj�cych oraz dokumentacji zawieraj�cej uwagi 

dotycz�ce aktywno�ci uczestnika w przebiegu post�powania wspieraj�co – aktywizuj�cego 

(karty obserwacji). 

3. Oferta Powiatowego O�rodka Wsparcia. 

W zwi�zku z tym, i� zakres kontroli dotyczył realizacji ustawowego zadania powiatu -

prowadzenie i rozwój infrastruktury Powiatowego O�rodka Wsparcia przy ul. Wojska 

Polskiego 30 w Rzepinie, kontroluj�cym zaprezentowano warunki lokalowe tej jednostki. 

Na podstawie ogl�dzin stwierdzono, �e Placówka usytuowana jest w budynku parterowym 

pozbawionym barier architektonicznych. Do dyspozycji uczestników s� nast�puj�ce 

pomieszczenia słu��ce do prowadzenia zaj�� i treningów dla uczestników: pracownia 

kulinarna bezpo�rednio poł�czona z wej�ciem do jadalni (w której odbywały si� zaj�cia 

kulinarne z uczestnikami), pracownia artystyczna, pokój wyciszenia,  

w którym zaobserwowano skrzynk� internetow� TP zainstalowan� na �cianie pokoju. 

Zdaniem kontroluj�cych mo�e ona stwarza� zagro�enie dla bezpiecze�stwa uczestników, 

dlatego konieczne byłoby zabudowanie ww. skrzynki. W Domu znajduje si� równie�:  

sala rehabilitacyjna wyposa�ona m.in. w sprz�t do �wicze�, materace oraz pomieszczenie 

pracowni animacji kulturalnej pełni�cej funkcj� sali ogólnej wyposa�onej w sprz�t rtv  

i 2 stanowiska komputerowe z dost�pem do sieci internetowej; szatnia dla uczestników, 
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łazienka wyposa�ona w natrysk zapewniaj�ca intymno��, 2 toalety odr�bnie dla kobiet  

i m��czyzn dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, toaleta dla personelu, biura. 

Wizytowane pomieszczenia czyste, �wie�o odmalowane, wyposa�one w meble i sprz�ty 

niezb�dne do prowadzonych w nich zaj��. Ponadto, na korytarzu znajduj� si�  2 tablice  

z informacjami wywieszanymi dla uczestników O�rodka.    

Brak dokumentacji potwierdzaj�cej uczestnictwo osób w ró�nych formach zaj��.  

Brak wymaganych przepisami dzienników terapeutów. 

(akta kontroli str. 121-122)

Zadanie realizowane z uchybieniami pod wzgl�dem zapewnienia bezpiecze�stwa 

uczestnikom zaj��. Brak mo�liwo�ci zbadania liczby osób obj�tych ró�nymi formami terapii.  

4. Planowanie pracy w O�rodku i dokumentacja zbiorcza Domu. 

Na dzie� kontroli program działania Domu i plany pracy znajdowały si� na etapie 

uzgodnie� z Wojewod�. Ich analiza wykazała, �e oba te dokumenty wymagaj� dopracowania 

pod wzgl�dem merytorycznym i technicznym zgodnie z zapisami Rozporz�dzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. (Dz.U. Nr 238, poz. 1586) w sprawie 

�rodowiskowych domów samopomocy oraz Zarz�dzeniem Nr 62/2012 Wojewody 

Lubuskiego z dnia 8 marca 2012r. „w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zada�  

z zakresu administracji rz�dowej realizowanych przez �rodowiskowe domy samopomocy  

w województwie lubuskim”. W trakcie kontroli ustalono, i� Powiatowy O�rodek obejmowa�

b�dzie wsparciem wi�cej ni� jedn� kategori� osób, wówczas program powinien  

by� sporz�dzony odr�bnie dla ka�dego typu. Szczegółowe wytyczne zawarto w pi�mie  

z dnia 12 kwietnia 2012r., znak: PS-I.9421.1.28.2012.MMik kierowanym do Kierownika 

Powiatowego O�rodka Wsparcia w Rzepinie. 

Dokonano analizy list obecno�ci uczestników za miesi�c marzec. W tym miesi�cu  

na zaj�cia ucz�szczało ł�cznie 16 uczestników, na 22 zapisanych, przy czym jedna osoba 

uczestniczyła �rednio przez 18 dni roboczych w zaj�ciach Domu (na 22 dni robocze  

w miesi�cu). Nie ma mo�liwo�ci wyliczenia �redniego czasu u�ytkowania usług  

przez 1 uczestnika w ci�gu dnia (w godzinach) – brak tego typu zapisów w li�cie obecno�ci.  

Na dzie� kontroli w Domu nie prowadzono ewidencji uczestników. 

(akta kontroli str. 123-128)
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Zadanie realizowane z uchybieniami pod wzgl�dem liczby osób faktycznie 

korzystaj�cych z zaj�� oraz prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji zbiorczej 

Domu. 

5. Dokumentacje uczestnika. 

Na dzie� kontroli zgodnie z list� przedło�on� przez Kieruj�cego Domem decyzj�

kieruj�c� do udziału w zaj�ciach Domu posiadały ł�cznie 22 osoby (na 22 miejsca). 

Dokonano analizy losowo wybranych teczek uczestników – co pi�ta osoba z listy. Wszystkie 

decyzje wydane na czas realizacji celów zawartych w indywidulanych planach wspieraj�co – 

aktywizuj�cych ( w planach brak daty weryfikacji). W decyzji przytoczone przepisy ustawy  

o pomocy społecznej, rozporz�dzenia w sprawie �rodowiskowych domów samopomocy, 

kodeksu post�powania administracyjnego, natomiast brak powołania na przepisy ustawy  

o ochronie zdrowia psychicznego. W decyzjach brak zapisów dotycz�cych ponoszonej  

przez uczestników odpłatno�ci, brak równie� odr�bnych decyzji reguluj�cych t� kwesti�. 

Kontroluj�cym udost�pniono pismo podpisane przez Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Słubicach kierowane do jednego z uczestników z informacj�, �e sprawa 

odpłatno�ci zostanie uregulowana po „uchwaleniu przez Rad� Powiatu Słubickiego uchwały 

okre�laj�cej warunki ponoszenia opłaty b�d� zwalniania za pobyt w Powiatowym O�rodku 

Wsparcia w Rzepinie”, podczas gdy zasady ponoszenia odpłatno�ci reguluje szczegółowo  

art. 51b cytowanej wy�ej ustawy o pomocy społecznej. Ponadto ustawa ta nie daje delegacji 

samorz�dowi terytorialnemu do podejmowania tego typu uchwały w przypadku zada�  

z zakresu administracji rz�dowej.  

Dokumentacja uczestnika zawiera równie�: 

• wniosek o skierowanie przed wydaniem pierwszej decyzji. Drugi wniosek po ustaniu 

czasu pobytu wskazanego w decyzji zawarty w tre�ci aktualizacji wywiadu,  

równie� dotycz�cy zwolnienia z odpłatno�ci (nie mo�e by� traktowany zast�pczo, 

jako wniosek o udzielenie pomocy). 

• Wywiad �rodowiskowy lub jego aktualizacj� (aktualizacja sporz�dzona  

przez pracownika socjalnego Domu, co nale�y do zada� wła�ciwego O�rodka 

Pomocy Społecznej); 

• Kompletn� dokumentacj� lekarsk� (orzeczenie o ustaleniu niepełnosprawno�ci, 

za�wiadczenia lekarskie).  

(akta kontroli str. 129-138)
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Zadanie realizowane z uchybieniami pod wzgl�dem ustalania b�d� zwalniania  

z odpłatno�ci uczestnika za pobyt w O�rodku Wsparcia oraz sposobu kompletowania 

dokumentacji uczestnika uprawniaj�cej do korzystania z tej formy pomocy (brak wniosków  

o pomoc). 

WNIOSKI: 

Nie stwierdzono uchybie� w realizacji zada� pod wzgl�dem: 

• sposobu kierowania Domem (Domem kieruje Kierownik);

• kwalifikacji kieruj�cego jednostk�; 

• liczby szkole� merytorycznych dla pracowników zespołu wspieraj�co – 

aktywizuj�cego; 

• liczby uczestników posiadaj�cych indywidualny plan wspieraj�co – aktywizuj�cy; 

• liczby wymaganych spotka� zespołu wspieraj�co – aktywizuj�cego; 

• warunków zapewnionych w zakresie usług bytowych obj�tych standardem  

pod wzgl�dem liczby pomieszcze�, posiadanego metra�u, braku barier 

architektonicznych; 

• liczby wydanych decyzji. 

Stwierdzono uchybienia/istotne uchybienia pod wzgl�dem: 

• liczby zatrudnionych pracowników – brak mo�liwo�ci ustalenia faktycznie wymaganej 

liczby etatów; 

• kwalifikacji pracowników zespołu wspieraj�co – aktywizuj�cego (brak wymaganego 

sta�u pracy);

• sposobu planowania post�powania wspieraj�co-aktywizuj�cego (brak indywidualno�ci 

indywidualnych planów, dostosowania do potrzeb uczestników);  

• prowadzenia dokumentacji zbiorczej i organizacyjnej w Domu w tym: kart obserwacji 

uczestników; dzienników terapeutów, ewidencji uczestników, planu i programu 

działania na dany rok, listy obecno�ci; 

• liczby osób faktycznie korzystaj�cych z zaj�� – brak mo�liwo�ci ustalenia faktycznej 

liczby osób; 

• ustalania b�d� zwalniania z odpłatno�ci uczestnika za pobyt w O�rodku Wsparcia;
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• sposobu kompletowania dokumentacji uczestnika uprawniaj�cej do korzystania  

z tej formy pomocy (brak wniosków o udzielenie tej formy pomocy, w sytuacji 

ponownego starania si� osoby o pobyt w Domu, aktualizacja wywiadu sporz�dzona 

przez niewła�ciw� jednostk�);

• warunków zapewnionych w zakresie usług bytowych obj�tych standardem  

pod wzgl�dem zapewnienia bezpiecze�stwa uczestnikom zaj�� (skrzynka w pokoju 

wyciszenia).

Odpowiedzialno�� za uchybienia w zakresie zwi�zanym z dokumentacj� uprawniaj�c�  

do korzystania z usług O�rodka i ustalaj�c� odpłatno�� za pobyt odpowiedzialny jest Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach. Natomiast w pozostałym 

kontrolowanym zakresie  odpowiedzialno�� ponosi Kierownik Powiatowego O�rodka 

Wsparcia w Rzepinie.  

Na tym kontrol� zako�czono. 

 O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do znajduj�cej si� w Starostwie 

Powiatowym w Słubiach ksi��ki kontroli pod pozycj� nr 11. 

Zgodnie z § 16 rozporz�dzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie 

nadzoru i kontroli w pomocy społecznej kierownik jednostki podlegaj�cej kontroli mo�e odmówi�

podpisania protokołu kontroli, składaj�c, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyja�nienie 

przyczyn tej odmowy.  

 Ponadto kierownikowi jednostki podlegaj�cej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed 

podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrze�e� dotycz�cych ustale� zawartych 

 w protokole. Zastrze�enia zgłasza si� na pi�mie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urz�du Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

protokołu kontroli.  

 W przypadku zgłoszenia zastrze�e� do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania 

protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia dor�czenia kierownikowi jednostki 

podlegaj�cej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urz�du 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wobec zastrze�e�.  

           Niniejszy protokół kontroli sporz�dzono w 2 jednobrzmi�cych egzemplarzach, z których jeden 

przekazano Staro�cie Powiatu Słubickiego, drugi egzemplarz pozostawiono w aktach Wydziału 

Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp. 
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              Kontroluj�cy:  � � � �   Podmiot prowadz�cy: 

                             

  

Lubuski Urz�d Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiello�czyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp.�

Aleksandra Kaczmarek  

Starszy Inspektor

Marta Mikołajczyk  

Starszy Inspektor

        Gorzów Wlkp., dnia 27 kwietnia 2012r.                                         Słubice, dnia 9 maja 2012r.  

Joanna Ja�wi�ska  

Kierownik Oddziału

�

Starosta  

Andrzej Bycka 
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