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PS.I- 0932/ 4/2007

  Pani
 Małgorzata Skwarzec
 Kierownik
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Osieku 

 

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 
roku, nr 64, poz. 593 ze zmianami) oraz 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 
zmianami) informuję, że przeprowadzona w dniu 30 maja 2007 roku kontrola problemowa w 
Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Osieku  wykazała  uchybienia  w  zakresie  ustalania  kwot 
zasiłków okresowych, braku aktualizacji statutu jednostki oraz  braku posiadania  Legitymacji  
pracownika socjalnego.

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami zaleca się:

1. ustalać  wysokość  zasiłku  okresowego w części  gwarantowanej  z  budżetu  państwa 
zgodnie z przepisami, określonymi w art. 38 ust.2 pkt 1 i 2 oraz w art. 147 ust.2 pkt 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. 
zm.), pozostałą różnicę wypłacać ze środków własnych gminy,

2. uaktualnić statut o zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 
r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Dz. 
U. Nr 86, poz. 732 z 2005 r. z późn. zm.),

3. wydać nowe legitymacje pracownika socjalnego,  o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  19  kwietnia  2005  r.  w  sprawie  wywiadu 
środowiskowego ( Dz. U. Nr 77, poz. 672 )

Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania 
wystąpienia  pokontrolnego,  powinien  zawiadomić  organ  prowadzący  kontrolę  o  sposobie 
wykonania ww. zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania.


