
1 
 

 
PS-I.431.3.3.2014.KFri                   Gorzów Wlkp., 14 maja 2014 r. 
 
 

      Pani 
      Anna Mierzwa 
      Kierownik 
      Ośrodka Pomocy Społecznej 
      w Świdnicy 
 

Na podstawie art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
(Dz.U. 2013 r. poz. 182 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 04 kwietnia 2014 r.                     
kontrol ę doraźną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy w zakresie realizacji 
wybranych zadań własnych i zleconych gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej.  

 Wyniki z kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, do którego pismem        
z dnia 08 maja 2014 r. Kierownik Ośrodka nie złożył zastrzeżeń. 
 

Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zadań nie stwierdzono 
uchybień w poniższym zakresie:  

 
 Ustalono, że Kierownik jednostki oraz pracownicy socjalni spełniają wymagane 
kwalifikacje zgodnie z art. 122 oraz art. 116 cyt. ustawy o pomocy społecznej. Ponadto, 
podnoszone są kwalifikacje zawodowe przez pracowników Ośrodka, poprzez udział  
w szkoleniach merytorycznych, stosownie do zapisów art. 119 ust. 2 pkt. 6 cyt. ustawy.  
 Ośrodek realizuje zadania gminy o charakterze obowiązkowym związane 
z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 
Ze sprawozdania rocznego MPiPS-03 z realizacji zadań pomocy społecznej wynika, iż w roku 
2013 ze świadczeń pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych skorzystało 14 osób. 
Wszystkie wnioski o taką formę wsparcia zostały rozpatrzone pozytywnie. Usługi opiekuńcze 
realizuje obecnie 8 opiekunek, które są zatrudnione przez Ośrodek. 
  

 Stwierdzono uchybienia / istotne uchybienia w realizacji następujących zadań:  
 

 Ośrodek nie spełnia wymaganego ustawą współczynnika zatrudnienia pracowników 
socjalnych. Na 1 pracownika socjalnego przypada 2.068 mieszkańców gminy (Gmina 
Świdnica liczy 6.206 mieszkańców - dane z ewidencji ruchu ludności w gminie Świdnica; 
stan na dzień 31 grudnia 2013 r.). Ośrodek zatrudnia trzech pracowników socjalnych.  
Do spełnienia ustawowego wymogu niezbędne jest zatrudnienie dodatkowo jednej osoby  
na stanowisku pracownika socjalnego zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej.  
 W analizowanym okresie w pracy z osobami bezdomnymi nie stosowano narzędzia  
w formie indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności (art. 49 ustawy z dnia  
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12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), czy kontraktu socjalnego. Występują tym samym 
trudności w skutecznym motywowaniu osób bezdomnych do zmiany stylu życia. 
 Działania podejmowane przez gminę na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi  
w celu zapewnienia odpowiedniego oparcia społecznego zgodnie z zapisami ustawy  
o pomocy społecznej a także ustawy o ochronie zdrowia psychicznego są ograniczone 
głównie do pomocy finansowej, natomiast sporadycznie jest to aktywność społeczna  
lub zawodowa. 
 Ponadto, wątpliwości budzą możliwości zapewnienia opieki osobom niezdolnym  
do samodzielnej egzystencji, samotnym. Ośrodek zapewnia pomoc w formie usług 
opiekuńczych, co nie zabezpiecza w pełni potrzeb tych osób. Większość czasu bowiem są 
zmuszeni samodzielnie realizować podstawowe czynności,  
  

 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. Zwiększyć zatrudnienie pracowników socjalnych, zgodnie z wymogami art.110 ust.11 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2013 r., poz. 182 ze zm.). 

2. Wspierać osoby bezdomne w rozwiązywaniu ich problemów życiowych w ramach 
realizacji narzędzi stosowanych w pracy socjalnej. 

3. Zwiększyć zakres oferowanych form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. 

4. Zapewnić odpowiednie do potrzeb usługi osobom niezdolnym do samodzielnej 
egzystencji. 
 
 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 
Katarzyna Jankowiak 

 
Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej 


