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      Pani 
      Urszula Kalinowska 
      Kierownik 
      Ośrodka Pomocy Społecznej 
      w Kożuchowie 
 
 
 

 
W odpowiedzi na pismo z dnia 08 maja 2015 r. (OPS.0422.41.2015) dot. sposobu 

realizacji zaleceń pokontrolnych, wydanych na skutek kontroli kompleksowej 
przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kożuchowie w dniu 09 października 
2014r., Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 
uprzejmie informuje. 

Z przekazanej informacji wynika, że wsparcie osób bezdomnych z terenu gminy 
Kożuchów w okresie zimowym, tj. od grudnia do końca marca, polega na ich pobycie  
w  Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie (w ramach uzgodnień z Dyrektorem domu). 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz.U. 2015, poz. 163) dom pomocy społecznej świadczy usługi 
bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, 
w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających, 
czyli mieszkańców domu pomocy społecznej. Pobyt w placówce osób, na innych zasadach 
ponad statutową liczbę zapewnianych miejsc, powoduje ograniczenie standardu  
dla mieszkańców Domu. Między innymi większa liczba osób korzysta z łazienek i toalet,  
niż przewidziana w standardach, osoby te zajmują pomieszczenia przeznaczone do użytku 
mieszkańców, korzystają z usług kadry zespołu terapeutycznego – opiekuńczego,  
którego liczba również musi osiągnąć określone w przepisach minimum. W sytuacji 
powzięcia informacji o pobycie osób bezdomnych w domu pomocy społecznej, wojewoda  
ma obowiązek dokonać oceny standardu i w sytuacji stwierdzenia jego braku, wszcząć 
postepowanie o cofnięcie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.  
Ponadto zgodnie z art. 57 ust. 7 cyt. ustawy o pomocy społecznej bez zgody wojewody 
właściwe organy samorządu województwa, powiatu i miasta na prawach powiatu, nie mogą 
zmienić przeznaczenia oraz typu domu pomocy społecznej ... 

  W związku z powyższym, wskazane jest podjęcie innych rozwiązań w celu 
zapewnienia schronienia i wsparcia osobom bezdomnych, również w okresie zimowym. 
Służby Wojewody sporządzając plakat z informacją o miejscach noclegowych dla osób 
bezdomnych w okresie zimowym i prowadząc monitoring wykorzystania tych miejsc,  
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z powyższych powodów, nie uwzględniają wskazywanych przez gminy miejsc w domach 
pomocy społecznej.   

O planowanych działaniach zmierzających do realizacji ustawowego zadania,  
a tym samym zalecenia pokontrolnego, proszę poinformować tut. Wydział w terminie  
7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

 

 

 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Grażyna Jelska 

Zastępca Dyrektora 
Wydziału Polityki Społecznej 


