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PS-I.431.4.16.2014.TOzi                                              Gorzów Wlkp., dnia 24 kwietnia 2015 r. 

 
 

             Pan 

              Marian Ambrożuk 

              Kierownik 

              Miejsko - Gminnego 

       Ośrodka Pomocy Społecznej 

              Al. Piastów 13 

              66-500 Strzelce Krajeńskie 

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

 
 

 

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

(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 163) 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 05 listopada 2014 r.                     

kontrolę kompleksową w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach 

Krajeńskich w zakresie wszystkich sfer działania jednostki z zakresu pomocy społecznej.  

Wyniki z kontroli kompleksowej zostały przedstawione w protokole kontroli 

podpisanym przez Pana w dniu 17 kwietnia 2015 r. 

 

Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zadań nie stwierdzono uchybień  

w poniższym zakresie:  

 

 Ustalono, że w badanym okresie Kierownik jednostki oraz pracownicy socjalni, 

stosownie do zapisów art. 119 ust. 2 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej podnosili swoje 

kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach. 

Ośrodek prawidłowo prowadził postępowanie w sprawie kierowania klientów  

do domów pomocy społecznej.  

 

Stwierdzono uchybienia / istotne uchybienia w realizacji następujących zadań: 

 

 Ustalono, że Ośrodek nie spełnia ustawowego wskaźnika zatrudnienia.  

Jeden pracownik zatrudniony na stanowisku pracownika socjalnego nie posiada wymaganych 

ustawą kwalifikacji. Nie może być wliczany do wskaźnika zatrudnienia i nie ma uprawnień 

do pobierania dodatku za pracę stosownie do zapisu art. 121 ust. 3a cytowanej ustawy  

o pomocy społecznej. 

W zakresie pracy socjalnej, pomocy osobom bezdomnym, działań podejmowanych  

na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych i opuszczających areszty śledcze ustalono,  

że pracownicy socjalni przy planowaniu pomocy, w większości przypadków, nie określili celu 

podejmowanych przez nich działań oraz sposobu zmierzającego do osiągnięcia zamierzonego 

celu. Nie odnotowywali również faktu zawierania kontraktów socjalnych w dokumentacji 

klienta. Nie w pełni realizowane są zapisy Porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem 

Pracy i Polityki Społecznej a Centralnym Zarządem Służby Więziennej. Brak dokumentacji 

potwierdzającej tę współpracę. 
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Gmina organizuje oparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie wykorzystując 

wszystkich możliwości wsparcia osób dla poprawy ich funkcjonowania  

w środowisku. Podobnie – do rozważenia rozszerzenie zakresu wsparcia w formie usług 

opiekuńczych świadczonych osobom samotnym, starszym, mającym trudności z poruszaniem 

się. Osoby nie mają również zabezpieczonej opieki /usług w dni wolne od pracy.  
  

 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. Spełnienie ustawowego wymogu zatrudnienia pracowników socjalnych.  

2. Zatrudnianie na stanowisku pracownika socjalnego osób spełniających wymagane 

kwalifikacje (art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).  

3. Planowanie pomocy na rzecz klientów pomocy społecznej, w tym na rzecz osób 

bezdomnych, opuszczających zakłady karne (rodzinny wywiad środowiskowy, 

kontrakt socjalny) w oparciu o potrzeby klientów, ich zasoby i możliwości. 

4. Realizację zapisów Porozumienia zawartego pomiędzy MPiPS  a CZSW.  

5. Rozszerzenie zakresu i form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

6. Zapewnienie właściwego do potrzeb i bezpieczeństwa, zakresu wsparcia w formie 

usług opiekuńczych osobom samotnym, mającym trudności z poruszaniem się, 

starszym, wymagających opieki innych osób, w tym w dni wolne od pracy. 

 

 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 i zaleceń 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 
 

 


