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PS-I.431.1.5.2015.TOzi     Gorzów Wlkp., dnia 1 grudnia 2015 r. 

                               

 

       Pani 

       Mirosława Węgieł 

       Dyrektor 

       Ośrodka Pomocy Społecznej  

       w Świebodzinie 

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

 
 

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

(Dz. U. z 2015 r., poz. 163 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 28 sierpnia 2015r.   

kontrolę problemową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzinie w zakresie pomocy 

osobom starszym, przewlekle chorym i niepełnosprawnym. Wyniki z kontroli problemowej 

zostały przedstawione w protokole kontroli, który podpisała Pani w dniu 20 listopada 2015 r. 

 W toku kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie świadczenia pomocy w formie 

usług opiekuńczych dla osób samotnych, wymagających opieki innych osób. Stwierdzono 

niedostateczny zakres opieki również w dni wolne od pracy. W przypadku osoby po udarze, 

samotnej z niedowładem połowiczym, ze znacznym stopniem niepełnosprawności mającej 

wskazanie m.in. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, 

wątpliwość budzi dostosowanie wymiaru usług do potrzeb osoby. Z wyjaśnień pracownika 

socjalnego wynika, że w dni ustawowo wolne od pracy, klientka ma zapewnioną stosowną 

opiekę, brak jednak dowodów w kwestionariuszu wywiadu środowiskowego i dokumentacji 

klientki.   

W zakresie kierowania do domu pomocy społecznej, w jednym przypadku  

nie zachowano terminu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. W trakcie czynności 

kontrolnych zbadano sposób postępowania Ośrodka w sprawie skierowania klienta do domu 

pomocy społecznej. Z analizy kontrolowanych akt wynika, że gmina nie zrealizowała 

ustawowego obowiązku ponoszenia opłaty zastępczej w przypadku niewywiązywania się  

z odpłatności osób zobowiązanych. Klient skierowany decyzją Sądu długo oczekiwał  

na umieszczenie w DPS. Z przedłożonej w trakcie kontroli dokumentacji nie wynika,  
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czy został objęty stosowną formą pomocy na czas oczekiwania na umieszczenie w domu 

pomocy społecznej. 

 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. Świadczyć pomoc w formie usług opiekuńczych dla osób samotnych, wymagających 

opieki innych osób w zakresie zapewnienia opieki w dni wolne od pracy; 

2. Zachowywać ustawowe terminy przeprowadzenia wywiadu środowiskowego; 

3. Zapewniać właściwe do potrzeb usługi osobom niezdolnym do samodzielnej 

egzystencji; 

4. Realizować ustawowy obowiązek ponoszenia opłaty zastępczej w przypadku 

niewywiązywania się z odpłatności osób zobowiązanych; 

5. Zapewniać i dokumentować stosowną pomoc klientowi na czas oczekiwania  

na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej. 

 

 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 


