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Pani 

                       Joanna Szymańska 

Kierownik 

Powiatowego Ośrodka    

Wsparcia „Integracja”  

w Krośnie Odrzańskim 
 

 

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

(t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 163), przepisów rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy (Dz. U. z dnia 17 grudnia 2010 r. Nr 238, poz. 1586) 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 dniach 14 - 15 kwietnia 2015r. kontrolę kompleksową w Powiatowym Ośrodku 

Wsparcia „Integracja” w Krośnie Odrzańskim oraz filii w Gubinie w zakresie wszystkich 

sfer organizacji i funkcjonowania jednostki.  

 Wyniki z kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, który kierownik 

Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krośnie Odrzańskim podpisała w dniu 12 czerwca 2015r. 

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień  w realizacji następujących zadań:  

Sposobu kierowania jednostką, prowadzenia dokumentacji zbiorczej, wykorzystania 

miejsc i usług w Domu oraz spełniania wskaźnika zatrudnienia w zespole wspierająco –

aktywizującym. Uczestnicy biorą udział w spotkaniach zespołu wspierająco – 

aktywizującego. Ponadto nie stwierdzono uchybień pod względem standardu usług bytowych 

w Domu. 

Stwierdzono uchybienia / istotne uchybienia w realizacji następujących zadań:  

Sposobu planowania postępowania wspierająco – aktywizującego, prowadzenia 

dokumentacji organizacyjnej Domu (błędne zapisy w regulaminie organizacyjnym,  

brak zatwierdzenia Regulaminu przez Zarząd Powiatu; treści dokumentów określających 

funkcjonowanie Domu nie zostały uzgodnione z wojewodą), sposobu kompletowania 
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dokumentacji uczestnika uprawniającej do korzystania z tej formy pomocy (brak wniosku  

o skierowanie do ŚDS,  braki formalne w wywiadach środowiskowych).  

Dodatkowo w trakcie kontroli stwierdzono, że pomieszczenia Domu udostępniane  

są Odrzańskiej Spółdzielni Socjalnej bez zgody Wojewody. 

Stwierdzono istotne uchybienia pod względem braku wymaganego doświadczenia 

zawodowego pracownika zespołu wspierająco – aktywizującego.  

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. Dopracować i uzupełnić dokumentację dot. indywidualnego postępowania 

wspierająco–aktywizującego zgodnie ze wskazówkami zawartymi w protokole 

kontroli; 

2. Dopracować dokumentację związaną z organizacją Domu (Regulamin 

Organizacyjny); 

3. Dopracować i uzupełnić dokumentację uprawniającą do korzystania z ośrodka 

wsparcia; 

4. Uregulować kwestię braku kwalifikacji pracownika zespołu wspierająco – 

aktywizującego; 

5. Dokonać uregulowań w zakresie udostępniania pomieszczeń Domu Odrzańskiej 

Spółdzielni Socjalnej. 

 

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 ust.2 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 
 


