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PS-I.431.2.1.2016.KCha     Gorzów Wlkp., dnia 12 sierpnia 2016 r. 

 
 

 

Pani 

      Maria Kowalczyk 

      Kierownik 

      Ośrodka Pomocy Społecznej 

      w Tuplicach 

 

 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930) 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 22 marca 2016 r.                     

kontrolę sprawdzającą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuplicach w zakresie realizacji 

zaleceń pokontrolnych wydanych pismem z dnia 14 października 2014 r. na skutek kontroli 

kompleksowej przeprowadzonej w dniu 27 czerwca 2014 r.  Wyniki z kontroli sprawdzającej 

zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią w dniu 23 czerwca 

2016r.  

 

  Kontrola wykazała, że zostały zrealizowane zalecenia pokontrolne w zakresie 

podejmowanych działań na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych/aresztów śledczych 

we współpracy z administracją tych placówek. Częściowo zostały zrealizowane zalecenia  

dot. dokumentowania działań podejmowanych na rzecz klientów pomocy społecznej  

w ramach pracy socjalnej; wsparcia osób bezdomnych w rozwiązywaniu ich problemów 

życiowych, zwiększenia zakresu oferowanych form oparcia społecznego dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi oraz podejmowania dodatkowych działań, przy kierowaniu  

do domu pomocy społecznej.  

 Poddając ocenie sposób realizacji kontrolowanych zadań nie stwierdzono 

uchybień pod względem udzielania wsparcia osobom zwalnianym z zakładów karnych  

i aresztów śledczych. Stwierdzono uchybienia pod względem planowania pomocy na rzecz 

klientów pomocy społecznej z wykorzystaniem narzędzi pracy socjalnej, a także sposobu 

organizacji opieki na czas oczekiwania na miejsce w Domu Pomocy Społecznej.  

Ponadto, brak zapewnionej gotowości udzielenia schronienia osobie bezdomnej (brak również 

danych o sposobie realizacji zadania we współpracy z innymi działającymi podmiotami). 

Stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadań pod względem sposobu zapewnienia 

schronienia osobom potrzebującym całodobowej opieki – posiadając wiedzę o pobycie osób 

wymagających opieki z powodu złego stanu zdrowia w placówkach nieposiadających 

uprawnień do realizacji tego typu zadań, Ośrodek nie podjął niezwłocznych działań  

w kierunku oceny ich sytuacji i zapewnienia adekwatnego wsparcia.  
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Ponadto stwierdzono nieprawidłowości pod względem zasadności przyznawania 

specjalistycznych usług opiekuńczych z pomocy społecznej, nie wyczerpano wszystkich 

możliwości zapewnienia usług, które powinny być w pierwszej kolejności zabezpieczone  

w ramach systemu oświaty lub ochrony zdrowia. 

 

Za powstałe uchybienia odpowiedzialny jest Kierownik Ośrodka 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. Planować pracę socjalną w oparciu o potrzeby i możliwości klientów wymagających 

wsparcia z wykorzystaniem narzędzi pracy socjalnej  (art. 2 ust 1, art. 3 ust 1 i art. 45  

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 930). 

2. Zapewnić miejsca noclegowe dla osób bezdomnych (art. 17 ust.1 pkt.3; ustawy z dnia  

12 marca 2004r. o pomocy społecznej, t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 930). 

3. Podejmować czynności w kierunku zapewnienia opieki na czas oczekiwania na miejsce  

w Domu Pomocy Społecznej (art. 17 ust. pkt. 11 i  16 oraz art. 54 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej, t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 930). 

4. Dokonywać dogłębnej diagnozy sytuacji klienta pod względem konieczności zapewnienia  

opieki całodobowej (art. 2 ust 1, art. 3 ust 1 i art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  

o pomocy społecznej, t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 930).  

5. Prowadzić wnikliwie postępowanie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykorzystując możliwości zapewnienia usług  

z innych systemów (art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej, t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 930; art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.  

o ochronie zdrowia psychicznego, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 546).  

Brak rozpoznania możliwości świadczenia usług z innych systemów (oświaty, zdrowia)  

i wykorzystania środków z innych źródeł stanowi podstawę do żądania zwrotu dotacji.  

 

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 

Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej 


