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PS-I.431.2.10.2013.KFri             Gorzów Wlkp., 29 stycznia 2014 r. 
 
 
 
 

      Pani 
      Katarzyna Zięba 
      p.o. Kierownika 
      Ośrodka Pomocy Społecznej 
      w Maszewie 
 
 
 

Na podstawie art.22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) i art. 7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z późn.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.)   
oraz §13  Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie 
nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie                  
(Dz.U. Nr 126, poz. 718) pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniu 26 września 2013 r.                     
kontrol ę sprawdzającą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Maszewie w zakresie realizacji 
zaleceń zawartych w piśmie z dnia 10 października 2012 r. (PS-I.431.4.13.2012.KCha).  

Wyniki z kontroli sprawdzającej zostały przedstawione w protokole kontroli 
podpisanym przez Panią w dniu 09 stycznia 2014 r.  

 
  W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że większość zaleceń pokontrolnych 
zostało zrealizowanych, tj.: dostosowano poziom zatrudnienia pracowników socjalnych, 
uregulowano kwestię kwalifikacji na stanowisku pracownika socjalnego, w tym także 
pobierania dodatku za pracę w środowisku, podjęto działania w zakresie rozszerzenia pracy 
socjalnej, wprowadzono poprawną nazwę gminnego programu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie, praca zespołu interdyscyplinarnego oraz procedura „Niebieskie Karty” 
podejmowana i realizowana jest zgodnie z ustawowymi wymogami. Częściowo zostało 
zrealizowane zalecenie dotyczące form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Dwa zalecenia pokontrolne wymagają dalszej realizacji, tj.: kwestia 
kwalifikacji na stanowisku kierującego Ośrodkiem Pomocy Społecznej, rozszerzenie zakresu 
pomocy osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych,. 

Oceniając sposób realizacji kontrolowanych zagadnień stwierdzono następujące 
uchybienia/istotne uchybienia: brak w gminie infrastruktury pomocy dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi (art. 51a i art. 18 ust. 1 pkt. 5 cyt. ustawy); brak realizacji usług 
specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt. 3 cyt. ustawy); 
dotyczące opracowania i zatytułowania dokumentów w zakresie przeciwdziałania przemocy 
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w rodzinie pod względem zapisów w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie; w zakresie dokumentowania pracy 
zespołu interdyscyplinarnego oraz planowania pomocy osobom z problemem przemocy  
w rodzinie.  

 
 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. Uregulować kwestię kwalifikacji na stanowisku kierującego Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w zakresie wymaganego, co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy 
społecznej, zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej. 

2. Rozwinąć zakres usług na rzecz realizacji oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi i ich rodzin. 

3. Rozszerzyć zakres pomocy osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych 
oraz nawiązać współpracę z administracją Zakładów Karnych zgodnie  
z Porozumieniem zawartym w dniu 13 czerwca 2000 r. pomiędzy Ministerstwem Pracy  
i Polityki Społecznej a Centralnym Zarządem Służby Więziennej. 

4. Uzupełnić zapisy gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  
oraz ochrony ofiar w rodzinie o działania na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. 

5. Zmodyfikować plany pomocy uwzględniając indywidualne potrzeby każdej osoby  
w rodzinie.  
 
 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  

Zastępca Dyrektora 
Wydziału Polityki Społecznej 


