
WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE" 
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

NAJBARDZIEJ NOWOCZESNY
URZĄD ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2005 r.

KATEGORIA „KOMPUTER I INTERNET NARZĘDZIEM 
PRACY I DIALOGU”

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
WYDZIAŁ  POLITYKI SPOŁECZNEJ

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel. 0-41342-14-27 fax: 0-41 342-13-72; e-mail 

wps00@kielce.uw.gov.pl

Kielce, dn. 02 kwietnia 2009 r.

PS.VI – 9011/6/09

Pan  Krzysztof Gajewski

Wójt Gminy Waśniów

Wydział  Polityki  Społecznej  Świętokrzyskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  uprzejmie 

informuje,  iż  w  dniach  23  –  24  lutego  2009  r.  przeprowadzono  kontrolę problemową  

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Waśniowie. Przedmiotem kontroli była ocena 

zgodności  zatrudnienia,  jakości  pracy socjalnej  oraz zasadności  i  celowości  przyznawania 

świadczeń z pomocy społecznej. 

Ustalenia  kontroli  zostały  zawarte  w  podpisanym  przez  Kierownika  Gminnego 

Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Waśniowie  Panią  Janinę  Kamińską  protokole.  W  toku 

kontroli  nie stwierdzono uchybień w zakresie sposobu ustalania uprawnień do świadczeń  

z  pomocy  społecznej.  Pomoc  przyznano  celowo  i  zasadnie,  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami  prawa,  w  oparciu  o  prawidłowo  skompletowaną  dokumentację.  Pomoc 

przyznawano  celowo,  zasadnie  i  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  

w  oparciu  o  prawidłowo  skompletowaną  dokumentację.  Ponadto  stwierdzono,  iż  stan 

zatrudnienia  pracowników  socjalnych  nie  jest  zgodny  z  art.  110  ust.  11  ustawy  z  dnia  

12 marca  2004 rok o pomocy społecznej  (Dz.  U Nr 115, poz.  728).  W żadnej  ze szkól  

na terenie gminy Waśniów, nie udziela się pomocy w postaci gorącego posiłku, w ramach 

wieloletniego  programu  „Pomoc  państwa  w  zakresie  dożywiania”.  Ośrodek  Pomocy 
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Społecznej w Waśniowie, w całym kontrolowanym okresie, sporządził tylko jedną Niebieską 

Kartę i nie prowadził innych działań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Stosownie do § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 

2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 543 z późn. 

zm.) w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wystosowano następujące zalecenia 

pokontrolne: 

− zatrudnienie w ośrodku dodatkowego pracownika socjalnego;

− udzielanie  pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”  

w formie gorących posiłków;

− zintensyfikowanie  działań  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy  

w rodzinie.

Otrzymuje:

1. Adresat,

2. a/a.


