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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia  

23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543; Nr 

210, poz. 1750) pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Gdańsku przeprowadzili w dniu 25 września 2014 r. kontrolę doraźną w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Skórczu. 

Przedmiotem kontroli było wyjaśnienie zarzutów poruszanych w anonimowym piśmie     

(data wpływu: 29 lipca 2014 r.) skierowanym do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego              

w Gdańsku, dotyczącym nieprawidłowości w działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy         

Społecznej w Skórczu w zakresie przyjmowania podań od klientów, a także braku kwalifikacji 

osoby na stanowisku kierownika Ośrodka. 

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. 

W związku z ustaleniami kontrolnymi, których wyniki szczegółowo zostały przedstawione    

w protokole z kontroli, podpisanym w dniu 31 października 2014 r. przez Panią Kierownik bez 

wniesienia zastrzeżeń, przekazuję wystąpienie pokontrolne ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na nieprawidłowości. 

Kierownik Ośrodka nie posiada wymaganych kwalifikacji na zajmowanym stanowisku 

zgodnie z art. 122 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, który wskazuje że „osoby kierujące                

jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są zobowiązane posiadać co najmniej 3 letni 

staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.  
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Ustawa o pomocy społecznej nie określa innych wymogów kwalifikacyjnych do zatrudnienia 

pracowników na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. W tej 

kwestii odwołuje się do przepisów o pracownikach samorządowych (art. 123 ustawy o pomocy 

społecznej). Dokonując analizy powyższych przepisów należy stwierdzić, że kierownik ośrodka 

nie posiada pełnych kwalifikacji tj. nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy                

społecznej.  

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przyjmowania i rozpatrywania wniosków od 

klientów zwracających się o pomoc, w okresie objętym kontrolą. 

  Ustalono, że w 2013 r. i 2014 r. do dnia kontroli w Ośrodku zarejestrowano 1003 podania       

klientów o pomoc, które zostały załatwione pozytywnie, nie wydano decyzji odmownych.          

W powyższym okresie nie zanotowano odwołań od decyzji w sprawie przyznania pomocy do  

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.  

W ocenie zespołu inspektorów stwierdzono, że nie było świadczeń przyznawanych                       

i wypłacanych niezasadnie. Świadczenia przyznawano zgodnie z wymogami (kryteriami)          

określonymi dla poszczególnych rodzajów świadczeń w ustawie o pomocy społecznej oraz na 

podstawie ustanowionego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

Decyzje w sprawie przyznania pomocy podejmowano po uprzednim przeprowadzeniu                        

rodzinnego wywiadu środowiskowego. W każdym z poddanych kontroli wywiadów                    

środowiskowych w miejscach do tego przeznaczonych widniały: podpis i pieczęć pracownika            

socjalnego. Dowodem doręczenia decyzji stronie były zamieszczone w aktach zwrotne               

potwierdzenie odbioru wraz z datą i podpisem odbiorcy lub innej osoby uprawnionej do odbioru, 

które były odbierane w siedzibie ośrodka. 

 W trakcie kontroli stwierdzono również, że Ośrodek nie spełnia wymaganego ustawą                

o pomocy społecznej współczynnika zatrudnienia pracowników socjalnych, co jest niezgodne               

z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 183 

z późn. zm.), który stanowi, że „ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych                    

proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysiące 

mieszkańców, nie mniej jednak iż trzech pracowników”. 

 Miasto Skórcz liczy 3.623  mieszkańców, których obsługuje jeden pracownik socjalny. 

 

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 183 z późn. zm.) Wojewoda 

wnosi o: 
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1) Podjęcie działań mających na celu zapewnienie prawidłowej organizacji pracy Ośrodka       

poprzez zatrudnienie pracowników socjalnych zgodnie z normami określonymi w art. 110 ust. 

11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 183 z późn. zm.), 

w celu właściwej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.  

2) Podjęcie stosownej decyzji odnośnie dalszego pełnienia funkcji kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej przez Panią Annę Klin. 

 

Na podstawie art. 128 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

jednostce kontrolowanej przysługuje w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych 

prawo zgłoszenia do nich zastrzeżeń. 

W przypadku niezłożenia lub nieuwzględnienia zastrzeżeń jednostka kontrolowana               

w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia Wojewody Pomorskiego o realizacji         

zaleceń, uwag i wniosków. 

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń jednostka kontrolowana w terminie 30 dni jest          

obowiązana do powiadomienia Wojewody Pomorskiego o realizacji zaleceń, uwag i wniosków 

mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń. 

 

 

 

 

 

        Z up. Wojewody Pomorskiego 

             Krystyna Kobylińska 

                Z-ca Dyrektora 

        Wydziału Polityki Społecznej 

 

 


