
Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 27,28,31.05.2010 r.
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach AL.IX Wieków  Kielc 3.

Kontrola  została  przeprowadzona  na  podstawie  art.  36  ustawy  o  wojewodzie  
i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz.U.  Nr 31, poz. 206), 
art.22 ust 8 ustawy z dnia 12 marca  2004 r., o  pomocy  społecznej (Dz. U. Nr 175 z 2009 r., 
poz.1362 z późn.  zm.),  rozporządzenia  ministra  Polityki  Społecznej  w sprawie  udzielania 
pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie z dnia 23 grudnia 
2004 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 6, poz. 45, z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki 
Społecznej z    dnia   23  marca  2005 r.  w    sprawie  nadzoru i  kontroli  w  pomocy  
społecznej ( Dz. U. z 2005 r. Nr 61 poz. 543). 

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach AL.IX Wieków  Kielc 3 jest jednostką 
organizacyjną powiatu. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach posiada numer identyfikacyjny 
Regon: 291081487 oraz numer identyfikacji podatkowej: NIP 959 13 43 066.
Dyrektorem  w/w  jednostki  jest  Pani  Anna  Bielna.  W czasie  trwania   kontroli  w  dniach 
27,28.05  Pani  Dyrektor  przebywała  na  urlopie  macierzyńskim,  podczas  jej  nieobecności 
obowiązki  dyrektora  PCPR  pełniła  Pani  Sylwia  Piotrowska,  zgodnie  z  uchwałą  Zarządu 
Powiatu w Kielcach z dnia 12 listopada 2009r.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia 
do przeprowadzania kontroli:

Kontrolę  przeprowadził  zespół  inspektorów  Oddziału  Nadzoru  nad  Realizacją  Zadań 
Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:
1. Agnieszka Herbuś – Inspektor Wojewódzki, Nr upoważnienia  425/10 z dnia 24.05.2010 r. 
(legitymacja służbowa Nr 8), kierująca kontrolą. 
2. Katarzyna Arendarska - Starszy Inspektor, Nr upoważnienia 426/10 z dnia 24.05.2010 r.
3.  Małgorzata  Bojar   -  Starszy Inspektor,  Nr  upoważnienia  427/10 z  dnia  24.05.2010 r.- 
uczestniczyła w kontroli tylko dnia 31.05.2010r.
Kontrola została wpisana do książki kontroli PCPR pod pozycją nr 20. 

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach 27,28,31.05.2010 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Przedmiot kontroli:

1) Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze 
szczególnym  uwzględnieniem  programów  pomocy  społecznej,  wspierania  osób 
niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup ryzyka.
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2)  Usamodzielnienia  wychowanków  placówek  opiekuńczo  –  wychowawczych  i  rodzin 
zastępczych.
3)  Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego oraz ośrodka interwencji kryzysowej.
4)  Nadzór  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  nad  jednostkami  organizacyjnymi 
pomocy społecznej (domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo – wychowawcze).
5)  Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
6)  Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym 
oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2009 r. do 27.05.2010 roku.

5. Opis  stwierdzonego  w  wyniku  kontroli  stanu  faktycznego,  w  tym  ujawnionych 
nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zlokalizowane jest na III piętrze budynku C 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego AL.IX Wieków  Kielc 3. Organem prowadzącym 
dla PCPR jest Starosta Powiatu Kieleckiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kielcach posiada statut  nadany Uchwałą 
NR XII/36/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2008r., zmieniony Uchwałą Nr 
XVIII  135  Rady  Powiatu  w  Kielcach   z  dnia  14  kwietnia  2008  r.,  Statut  zawiera: 
postanowienia  ogólne,  podstawę  prawną,  dane  adresowe,  przedmiot  i  zasady  działania 
Centrum, strukturę organizacyjną oraz postanowienia końcowe. 

Jednostka  posiada  aktualny  Regulamin  Organizacyjny  nadany  Uchwałą  
Nr 129/111/09 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia 
tekstu  jednolitego  regulaminu  Organizacyjnego  Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie  
w  Kielcach,  zmieniony  Uchwałą  Nr  187/92/10  Zarządu  Powiatu  w  Kielcach  z  dnia 
24.03.2010  roku,  zmiana  dotyczyła  uaktualnienia  przepisów  prawnych  i  zadań  referatu 
księgowości.  Regulamin  zawiera  m.in.  przepisy  ogólne,  rozdział  poświęcony  organizacji 
Powiatowego  Centrum Pomocy  Rodzinie  (struktura  organizacyjna,  zadania  w rozbiciu  na 
stanowiska,  kierowanie  Centrum,  tryb  pracy  Centrum),  zasady  działania  Centrum, 
postanowienia końcowe. Do Regulaminu dołączony jest schemat organizacyjny.
Przedmiotem działania Centrum w Kielcach jest realizacja z ramienia Powiatu Kieleckiego 
zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób  niepełnosprawnych  należących  do  właściwości  powiatu.  Centrum  koordynuje  
i nadzoruje działalność: 
- rodzinnego domu dziecka w Woli Kopcowej,
- rodzinnego domu dziecka w Jaworzu,
- rodzinnego domu dziecka w Wójtostwie, 
- rodzinnego domu dziecka w Zabłociu,
- rodzinnego domu dziecka w Podkonarzu,
- domu pomocy społecznej w Łagiewnikach,
- domu pomocy społecznej w Zgórsku  ul. Szewska 28 z Filią w Rudzie Strawczyńskiej 80 A.
- domu pomocy społecznej w Piekoszowie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnia 19 osób. Jednostką kieruje dyrektor, 
o zatrudnieniu którego decyduje Zarząd Powiatu.  
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1.  Opracowanie  i  realizacja  powiatowej  strategii  rozwiązywania  problemów 
społecznych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  programów  pomocy  społecznej, 
wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin 
z grup ryzyka.

Uchwałą  Nr  XXXIV/43/06  Rady  Powiatu  w  Kielcach  z  dnia  27  czerwca  2006r. 
przyjęto Powiatową Strategię  Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2010, 
wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu i  Dyrektorowi Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kielcach. 
W uzasadnieniu dokumentu podano, iż przy opracowywaniu informacji na temat społeczności 
lokalnych  i  udzielanych  form  pomocy  posłużono  się  materiałami  zebranymi 
i usystematyzowanymi na podstawie sprawozdań MPiPS, GUS, ankiety opracowanej przez 
PCPR oraz innych dokumentów (informacji przygotowanych przez PCPR w okresie od 2003-
2005).  Zarządzeniem  Nr  8/2005r.  Dyrektora  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie
 w Kielcach z dnia 20.09.2005r. powołano Zespół do opracowania Strategii  Rozwiązywania 
Problemów  Społecznych.  Koordynatorem  Zespołu  została  p.  Sylwia  Piotrowska.  
W dokumencie ujęto: 
- charakterystykę demograficzną powiatu i główne problemy występujące w powiecie oraz 
formy udzielanej pomocy,
- zasoby ludzkie i instytucjonalne oraz sektor pozarządowy,
- część strategiczną tj. kierunki i programy zaplanowane na lata 2006-2010.
Zaplanowano  proces  monitorowania  i  ewaluacji  przedsięwzięcia  związane 
z  opracowywaniem  Strategii  konsultowano  z  przedstawicielami  gmin  poprzez  rozesłanie 
dokumentu  z  prośbą  o  ustosunkowanie  się  do  jego  treści.  W  trakcie  kontroli  p.  Sylwia 
Piotrowska wyjaśniała  również,  że w siedzibie  PCPR w Kielcach odbywały się spotkania 
z przedstawicielami gmin dotyczące opracowywania Strategii. 
Wśród  głównych  problemów  występujących  na  terenie  powiatu  kieleckiego  wymieniono 
m.in.: bezrobocie, ubóstwo, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezradność w sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm. 
W dalszej części omówiono formy pomocy społecznej świadczonej przez PCPR, m.in. pomoc 
dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej; organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, 
pokrywanie  kosztów  utrzymania  dzieci  przebywających  w  rodzinach  zastępczych,  itp. 
Dokument  zawiera  dane  dotyczące:  funkcjonowania  rodzin  zastępczych  w  powiecie 
kieleckim  w  latach  2002-2004,  usamodzielnień  wychowanków  z  placówek  opiekuńczo  – 
wychowawczych  i  rodzin  zastępczych  w zakresie  usamodzielniania  wychowanków PCPR 
współpracował z PUP, sądami, gminami, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, itp. 
Z  zebranych  informacji  dotyczących  problemów  społecznych  występujących  na  terenie 
powiatu kieleckiego stwierdzono, że sytuacja materialna i bytowa rodzin i dzieci jest trudna. 
Rezultatem  tego  jest  dość  często  spotykane  zjawisko  ubóstwa,  szczególnie  wśród  dzieci. 
Najczęstszymi formami pomocy dziecku w rodzinie funkcjonujących w gminach są świetlice 
szkolne i kluby. Ponadto na terenie szkół działają pedagodzy szkolni. W gminach: Bodzentyn, 
Chęciny,  Górno,  Masłów  oraz  Zagnańsk  realizowano  programy  wsparcia  dla  rodzin 
dysfunkcyjnych.
Dokument zawiera cele strategiczne i zadania, które dotyczą 3 głównych obszarów:
-  poprawa  warunków  funkcjonowania  rodzin  w  zakresie  sprawowania  przez  nie  zadań 
opiekuńczo – wychowawczych,
- poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w kontekście zawodowym 
i społecznym,
- poprawa infrastruktury instytucjonalnej pomocy społecznej dla młodzieży i dzieci oraz osób 
starszych, przewlekle chorych umysłowo i chorych psychicznie.

3



Przy każdym z celów ujęto także szczegółowe zadania. 
Opisano  kierunki  strategiczne  i  priorytety  przyjęte  na  lata  2006-2010,  wśród  których 
wymieniono  m.in.:  kompleksowa  pomoc  rodzinie  mającej  trudności  opiekuńczo  – 
wychowawcze;  promowanie  rodzicielstwa  zastępczego  na  terenie  powiatu  kieleckiego; 
aktywizacja  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym;  zwiększenie  szans  osób 
niepełnosprawnych na zatrudnienie; itp. 
Przy pracach nad Strategią nie zastosowano żadnej analizy (np. SWOT).  
W dalszej części wymieniono różne programy zaplanowane zgodnie z opracowanymi celami 
np.: cel dot. poprawy warunków funkcjonowania rodzin w zakresie sprawowania przez nie 
zadań  opiekuńczo  –  wychowawczych  był  realizowany  m.in.  poprzez  program: 
„Wprowadzenie rozwiązań systemowych w opiece nad rodzina dzieckiem”. Celem programu 
była  kompleksowa pomoc  rodzinie  mającej  trudności  wychowawcze,  zaś  jego adresatami 
były  rodziny  niewydolne  wychowawczo.  Główne  przedsięwzięcia  programu  polegały  na 
koordynacji działań wszystkich instytucji i służb zajmujących się pomaganiem rodzinie oraz 
na  wypracowaniu  systemowego  rozwiązania  na  bazie  posiadanego  zaplecza 
instytucjonalnego.  Planowano  m.in.:  utworzenie  zespołów  przy  PCPR,  które  skupiałyby 
profesjonalistów  oraz  pracowników  pomocy  społecznej.  Zadaniem  zespołów  byłaby 
kompleksowa pomoc przy rozwiązywaniu problemów rodzin mających trudności opiekuńczo 
–  wychowawcze.  W  programie  zaplanowano  zadania  i  działania  (np.:  udzielanie  porad 
psychologicznych,  prawnych,  itp.,  praca  socjalna,  edukacja  rodziców,  itp.).  Określono 
również  termin  i  miejsce  realizacji  programu,  a  także  wymieniono  realizatorów  
i  współrealizatorów,  oczekiwane  rezultaty  oraz  wysokość  i  źródła  finansowania 
przedsięwzięcia. 
W trakcie kontroli p. Sylwia Piotrowska przygotowała informację dotyczącą realizacji zadań 
ujętych  w  Strategii,  z  której  wynika,  iż  w  ramach  w/w  zadania  przy  rozwiązywaniu 
problemów  rodzin  PCPR  współpracuje  z  ośrodkami  pomocy  społecznej  z  powiatu 
kieleckiego.  Współpraca  polega  głównie  na  udzielaniu  poradnictwa  prawnego, 
psychologicznego i rodzinnego, które świadczone jest osobom i rodzinom mającym trudności 
lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych. Ze względu 
na  brak bazy lokalowej,  poradnictwo  psychologiczne,  rodzinne  i  prawne realizowane  jest 
przez  Katolicki  Ośrodek  Adopcyjno  –  Opiekuńczy  w  Kielcach  i  Centrum  Interwencji 
Kryzysowej (na podstawie umów zlecenia zawartych pomiędzy powiatem kieleckim a KOA-
O oraz powiatem kieleckim a „Caritas” Diecezji Kieleckiej). Ponadto porad dla klientów z 
powiatu kieleckiego udziela radca prawny i psycholog zatrudniony w PCPR. 
Dla  potrzebujących  pomocy  osób,  w ramach  współpracy  z  PUP,  świadczona  jest  pomoc 
w uzyskaniu zatrudnienia czy odbycia stażu, jak również pomoc w znalezieniu mieszkania lub 
lokalu socjalnego. 
Wśród  zaplanowanych  programów  nie  wszystkie  udało  się  zrealizować,  z  wyjaśnień 
złożonych przez p. Sylwię Piotrowską wynika, iż powodem był brak środków finansowych 
oraz  bazy  lokalowej.  Jednak  zaznaczono,  że  w  momencie  pojawienia  się  możliwości 
pozyskania środków zadania będą realizowane i ujęte w aktualizacji Strategii na kolejne lata, 
po konsultacjach z ośrodkami pomocy społecznej z powiatu kieleckiego. 
Dokument zawiera opisany proces monitorowania i aktualizacji, w którym m.in. zakłada się 
opracowanie  karty  monitoringu  jako  instrumentu  kontroli.  Przeprowadzanie  procesu 
monitoringu i aktualizacji zaplanowano corocznie, jednak podczas kontroli nie przedstawiono 
kontrolującym  żadnych  dokumentów  potwierdzających  wykonanie  monitoringu 
i  aktualizacji  Strategii.  Z  wyjaśnień  dyrektora  PCPR  p.  A.  Bielnej  i  pracownika 
p.  S.  Piotrowskiej  wynika,  iż  m.in.  cały  proces  aktualizacji  i  podsumowań  z  realizacji 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2010 będzie przeprowadzany 
w II półroczu 2010r. 
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2.Usamodzielnienia  wychowanków  placówek  opiekuńczo  –  wychowawczych  
i rodzin zastępczych.

Zgodnie z art. 19 pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej jednym 
z zadań własnych powiatu jest przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na 
kontynuowanie  nauki  osobom  opuszczającym  m.in.  całodobowe  placówki  opiekuńczo  – 
wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego oraz rodziny zastępcze. 

Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, iż w okresie od 01.01.2009r. do 
27.05.2010r. proces usamodzielnienia zakończyło 6 wychowanków z placówek opiekuńczo – 
wychowawczych,  natomiast  z  rodzin  zastępczych  31  osób.  W  trakcie  procesu 
usamodzielnienia  jest  natomiast  44  wychowanków  z  placówek  opiekuńczo  – 
wychowawczych oraz 145 wychowanków z rodzin zastępczych.
Usamodzielnionym  wychowankom  z  rodzin  zastępczych  i  placówek  opiekuńczo  – 
wychowawczych udzielono następującej pomocy:
-  pomoc  pieniężna  na  kontynuowanie  nauki:  128 osób z   rodzin  zastępczych,  33  –  os.  
z placówek,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie: 7 os. z  rodzin zastępczych, 7 os. z placówek,
-  pomoc  na  zagospodarowanie  w  formie  rzeczowej:  11  os.  z  rodzin  zastępczych,  5  os.  
z placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

W przypadku 38 osób z rodzin zastępczych PCPR odmówił udzielenia  pomocy na 
kontynuowanie nauki z powodu: przekroczenia dochodu (14), porzucenia nauki (10), braku 
kontaktu z wychowankiem (11),  ukończenia  25 lat  (1) oraz na wniosek wychowanka (2). 
Natomiast  w  przypadku  17  usamodzielnianych  wychowanków  z  placówek  opiekuńczo  – 
wychowawczych, 13 osób przerwało naukę, 1 przekroczyła dochód, 2 osoby zrezygnowały 
z pomocy na kontynuowanie nauki oraz stwierdzono wygaśnięcie jednej decyzji. 

Z  informacji  uzyskanych  podczas  kontroli  wynika,  iż  29  usamodzielnianych 
wychowanków bierze udział  w projekcie „Równi lecz Różni” realizowanym przez PCPR  
w  Kielcach  w  okresie  od  1  stycznia  2010r.  do  31  grudnia  2010r.  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra 
pomocy  rodzinie.  W  ramach  powyższego  projektu  pełnoletni  wychowankowie  z  rodzin 
zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych mogą uzyskać wsparcie finansowe 
oraz  pomoc  w  życiowym  usamodzielnieniu  i  integracji  ze  środowiskiem.  Osoby 
usamodzielniane biorące udział w projekcie mają szanse skorzystać z kursów zawodowych 
m.in.: prawo jazdy kat. B i C oraz otrzymać sfinansowanie zajęć szkolnych, czesnego oraz 
pomocy dydaktycznych, naukowych i podręczników. Ponadto w ramach projektu zatrudnieni 
są  specjaliści  tj.  radca  prawny,  doradca  zawodowy  i  psycholog,  którzy  udzielają  porad  
w punkcie konsultacyjno – doradczym mieszczącym się  w Kielcach przy ulicy Okrzei. 
 

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację usamodzielnionej wychowanki Moniki 
N., z Rodzinnego Domu Dziecka w Jaworzu. Dokumentacja zawiera: indywidualny program 
usamodzielnienia,  opracowany zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  tj.  na miesiąc  przed 
osiągnięciem pełnoletniości  wraz z  informacją  o wyznaczeniu  opiekuna usamodzielnienia. 
Ponadto w aktach znajduje się: zaproszenie do udziału w warsztatach nt.„ Program wspierania 
samodzielnego  kształtowania  kariery  zawodowej  wśród  osób  usamodzielnionych  objętych 
pomocą  PCPR  w  Kielcach”  oraz  oświadczenie  wychowanki,  iż  nie  może  uczestniczyć  
w  warsztatach  z  uwagi  na  odbywające  praktyki  zawodowe,  a  także:  akt  urodzenia, 
poświadczenie  zameldowania,  kopia  umowy  najmu  lokalu  socjalnego,  wniosek  
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o  przyznanie  pomocy  na  kontynuowanie  nauki,  wywiad  środowiskowy,  oświadczenie  
o dochodach, zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki, decyzja dotycząca przyznania 
pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, która została przyznana na czas trwania roku 
szkolnego  i  akademickiego,  do  czasu  ukończenia  w  terminie  określonym  w  programie 
usamodzielnienia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 lat. W dokumentacji znajduje się 
również  weryfikacja  indywidualnego  programu  usamodzielnienia,  która  dotyczyła  zmiany 
terminu  usamodzielnienia  w  związku  z  otrzymaniem  mieszkania  socjalnego,  wniosek  
o  przyznanie  pomocy  w  formie  rzeczowej  na  zagospodarowanie  wraz  z  listą 
najpotrzebniejszych rzeczy, notatka służbowa z wizyty pracownika socjalnego w mieszkaniu 
wychowanki  w  związku  ze  złożonym  wnioskiem  na  zagospodarowanie  oraz  decyzja 
przyznająca  pomoc  w  formie  rzeczowej.  Ponadto  wydana  została  decyzja  dotycząca 
zawieszenia  pomocy  pieniężnej  na  kontynuowanie  nauki  on  okres  od  1.05.2010r.  do 
30.04.2011r. z uwagi na to, iż wychowanka ukończyła naukę w technikum i w chwili obecnej 
nie jest w stanie powiedzieć, czy będzie kontynuować naukę na studiach.

Sprawdzeniu poddano również dokumentację dotyczącą usamodzielnienia Katarzyny 
Z.  wychowanki  placówki  opiekuńczo  –  wychowawczej  „Dobra  Chata”  w  Kielcach. 
Dokumentacja  zawiera  indywidualny  program  usamodzielnienia  opracowany  w  dniu 
06.03.2007r.,  a  więc  niespełna  miesiąc  przed  osiągnięciem pełnoletniości.  Zgodnie  z  §  7 
rozporządzenia  w  sprawie  udzielania  pomocy  na  usamodzielnienie,  (…)  indywidualny 
program  usamodzielnienia  przygotowuje  osoba  usamodzielniana  wraz  z  opiekunem 
usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletniości. 

Ponadto  w  aktach  sprawy  znajdują  się:  wnioski  o  przyznanie  pomocy  na 
kontynuowanie nauki,  wywiady środowiskowe, zaświadczenia  ze szkoły o kontynuowaniu 
nauki,  oświadczenie  o  dochodach,  zaświadczenie  z  PUP,  weryfikacja  indywidualnego 
programu usamodzielnienia w związku ze zmianą miejsca zamieszkania oraz podjęciem nauki 
w technikum uzupełniającym. W teczce znajdują się również notatki służbowe sporządzone 
przez  pracownika  socjalnego  na  okoliczność  rozmowy  z  wychowanką.  Brak  czytelnego 
podpisu na notatkach i pieczątki,  są tylko parafki. 

Kolejną osobą, która została usamodzielniona przez PCPR w Kielcach jest Jeremiasz 
B., wychowanek rodziny zastępczej. Z dokumentacji wynika, iż zainteresowany kontynuuje 
naukę i pobiera z tego tytułu świadczenie pieniężne zgodnie z § 2 rozporządzenia w sprawie 
udzielania  pomocy  na  usamodzielnienie,  kontynuowanie  nauki  oraz  zagospodarowanie.  
W aktach sprawy znajduje się: indywidualny program usamodzielnienia wraz z informacją  
o wyznaczonym opiekunie usamodzielnienia, wywiady środowiskowe, wnioski o przyznanie 
pomocy  na  kontynuowanie  nauki,  zaświadczenia  ze  szkoły  o  kontynuowaniu  nauki, 
oświadczenia  o  dochodach.  Ponadto  w  dokumentacji  znajduje  się  weryfikacja 
indywidualnego programu usamodzielnienia dotycząca zmiany miejsca zamieszkania z uwagi 
na  rozpoczęte  studia  w  Krakowie,  pisma  do  OPS  w  Krakowie  z  prośbą  o  aktualizację 
wywiadu  środowiskowego,  decyzja  dotycząca  zawieszenia  wypłaty  pomocy pieniężnej  na 
kontynuowanie  nauki  z  powodu  nie  dostarczenia  zaświadczenia  ze  szkoły  oraz  decyzja 
wznawiając  wypłatę  świadczenia  na  kontynuację  nauki  w  związku  z  dostarczeniem 
stosownego dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki. 

Sprawdzono również dokumentację usamodzielnionych wychowanków: Marcina O., 
Dawida  R.,  Daniela  K.,  Andrzeja  L.  Wszystkie  teczki  zawierają  indywidualne  programy 
usamodzielnienia oraz niezbędne dokumenty. 
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3. Prowadzenie  poradnictwa  specjalistycznego  oraz  ośrodka  interwencji 
kryzysowej.

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej poradnictwo 
specjalistyczne  realizowane  jest  głównie  poprzez  poradnictwo  prawne,  psychologiczne  
i  rodzinne.  Jest  ono świadczone  osobom i  rodzinom,  które  mają  trudności  lub  wykazują 
potrzebę wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów życiowych. 

Ze względu na brak bazy lokalowej poradnictwo psychologiczne, rodzinne i prawne 
realizowane jest przez Katolicki Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy i  Centrum Interwencji 
Kryzysowej  w  Kielcach,  na  podstawie  umów  zleceń  zawartych  pomiędzy  Powiatem 
Kieleckim a w/w jednostkami.

Katolicki  Ośrodek  Adopcyjno  –  Opiekuńczy  prowadzony  przez  Wydział 
Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Kielcach i zgodnie z umową Nr 4/08 z dnia 3 
listopada 2008r. oraz Aneksem nr 1/2009 z dnia 30 stycznia 2009r. i Aneksem nr 2/2009  
z dnia 30 grudnia 2009r. realizuje zadania w zakresie usług konsultacyjno – diagnostycznych 
oraz  prowadzenia  szkoleń,  poradnictwa  i  wsparcia  psychologiczno  –  pedagogicznego  dla 
rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu powiatu kieleckiego, jak również 
dla  pozostałych  mieszkańców  powiatu.  W  roku  2009  wsparciem  psychologiczno  – 
pedagogicznym  objęto  8  rodzin  zastępczych  zawodowych  niespokrewnionych,  1  rodzinę 
zastępczą  spokrewnioną  oraz  5  rodzinnych  domów  dziecka.  Ponadto  w  Ośrodku 
organizowane  są  grupy  wsparcia  dla  osób  prowadzących  RDD  i  rodzin  zastępczych 
niespokrewnionych.  Natomiast w okresie od stycznia do maja 2010r. zrealizowane zostało 
poradnictwo  psychologiczno  –  pedagogiczne  dla  2  RDD  oraz  9  rodzin  zastępczych 
zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem, a także dla 4 rodzin spokrewnionych i jednej 
rodziny naturalnej. Zorganizowano 3 spotkania grupy wsparcia. 

Porad psychologicznych  udziela  również  psycholog  zatrudniony w PCPR. W roku 
2009  mieszkańcom powiatu  kieleckiego  udzielono  łącznie  156  porad  psychologicznych,  
w tym: 127 porad indywidualnych i 29 telefonicznych. W roku 2010 ze względu na pobyt 
psychologa  na  urlopie  macierzyńskim,  zadanie  to  wykonuje  na  umowę  zlecenie  osoba 
posiadająca odpowiednie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie. W od stycznia do maja 
b.r. udzielono porad dla 25 osób. 
W  miarę  potrzeb  zgłaszanych  przez  klientów  Centrum,  będących  mieszkańcami  powiatu 
kieleckiego, porad prawnych w różnym zakresie udziela radca prawny zatrudniony w PCPR. 
W roku  2009r.  udzielono  120  porad,  w  tym  z  zakresu  pomocy  społecznej  (25),  prawa  
i ubezpieczeń społecznych (21), prawa rodzinnego (28), cywilnego (36), zagadnień z zakresu 
ochrony praw lokatorów (21) oraz prawa karnego (4). 
Dodatkowo  mieszkańcy  powiatu  mogą  skorzystać  z  porad  radcy  prawnego,  doradcy 
zawodowego  i  psychologa  w  punkcie  konsultacyjno  –  doradczym  mieszczącym  się  
w Kielcach przy ul. Okrzei. 
   Zgodnie z art. 19 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej jednym 
z  zadań  własnych  powiatu  jest  prowadzenie  ośrodka  interwencji  kryzysowej.  
Z  informacji  uzyskanych  podczas  kontroli  wynika,  iż  na  terenie  powiatu  kieleckiego  nie 
funkcjonuje ośrodek interwencji kryzysowej. Na podstawie art. 25 ust 1 w/w ustawy Powiat 
Kielecki od 2006r. zleca  zadanie p.n. „Świadczenie usług socjalno – bytowych w Centrum 
Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu kieleckiego” Caritas Diecezji Kieleckiej, 
udzielając  dofinansowania  zgodnie  z  umową  zawartą  w  dniu  30.12.2009r.  Głównym 
zadaniem  CIK  jest  udzielanie  pomocy  socjalno  –  bytowej  osobom  będącym  w  sytuacji 
kryzysowej.  Zadanie  realizowane  jest  poprzez  systematyczną  i  długotrwałą  terapię 
indywidualną  i  grupową,  warsztaty  psychologiczne,  porady  i  konsultacje  specjalistyczne, 
możliwość  skorzystania  z  hostelu.  CIK w 2009r.  udzielił  199 porad indywidualnych  i  20 
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porad telefonicznych. Ponadto 34 osoby skorzystały z hotelu. Od początku 2010 r. z pomocy 
Centrum skorzystało: 26 osób bezdomnych, 6 os. bezrobotnych, jedna osoba chora oraz 23 
osoby  doznające  przemocy.  W  okresie  od  stycznia  do  marca  w  zajęciach  grupowych 
organizowanych przez CIK wzięło udział 29 osób, natomiast w schronisku przebywało 10 
osób, w tym 2 dzieci.     
  

4. Nadzór  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  nad  jednostkami 
organizacyjnymi  pomocy  społecznej  (domy  pomocy  społecznej  i  placówki 
opiekuńczo – wychowawcze).

Pracownicy  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  sprawują  nadzór  
nad działalnością domów pomocy społecznej, odnośnie wykorzystania miejsc, prawidłowości 
prowadzenia akt mieszkańców, warunków socjalno – bytowych, co jest zgodne z art. 112 ust. 
8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 z 2009 r., poz.1362 
z późn. zm.). Kontrole w w/w placówkach i domach pomocy społecznej dokonywane są na 
podstawie Zarządzenia nr 15/2007 Dyrektora PCPR z dnia 10.09.2007r.
Od 01.01.2009 r. do 27 maja 2010 roku pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kielcach przeprowadzili następujące kontrole w DPS:

- w DPS Łagiewniki dn. 29.09.2009 r. Tematyka kontroli: 
1. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych, wyżywienie, opieka pielęgniarska i lekarska, 
indywidualne  plany  opieki,  samorząd  mieszkańców,  działalność  kulturalno  –  oświatowa, 
zatrudnienie w 2009r.
2. Poziom realizacji obowiązującego standardu usług w DPS .
3. Kontrola wydatków poniesionych w 2008 r. – zakup materiałów i wyposażenia.
4. Premia pracowników za I półrocze 2009 r. 
Zalecenie: Realizować  nadal  zgodnie  z  harmonogramem zadania  wynikające  z  programu 
naprawczego.

- w Fili DPS w Rudzie Strawczyńskiej 80 A. dn.19.10.2009 r. Tematyka kontroli: 
1. Zatrudnienie, wyżywienie, prawidłowość prowadzenia akt osobowych, indywidualne plany 
opieki,  samorząd  mieszkańców,  opieka  pielęgniarska  i  lekarska,  działalność  kulturalno  – 
oświatowa.
2. Ocena realizacji obowiązującego standardu usług w DPS, zgodnie z rozp. w sprawie DPS.
3. Kontrola wydatków poniesionych w 2009 r. – zakup materiałów i wyposażenia.
Wnioski: W  działalności  jednostki  objętej  tematyką  kontroli  nieprawidłowości  nie 
stwierdzono.

- w DPS Piekoszów dn. 27.04.2009 r. Tematyka kontroli: 
1. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych, wyżywienie, opieka pielęgniarska i lekarska, 
indywidualne  plany  opieki,  samorząd  mieszkańców,  działalność  kulturalno  –  oświatowa, 
zatrudnienie.
2.  Wydatkowanie  dotacji  celowej  przekazanej  na  realizację  zadań  z  zakresu  pomocy 
społecznej zgodnie z umową za 2008 r.
Wnioski: W  działalności  jednostki  objętej  tematyką  kontroli  nieprawidłowości  nie 
stwierdzono.

- w DPS Krajno  dn. 03.03.2009 r. Tematyka kontroli: 
1. Prawidłowość prowadzenia akt osobowych, wyżywienie, opieka pielęgniarska i lekarska, 
indywidualne plany opieki, działalność kulturalno – oświatowa, zatrudnienie.
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Przygotowanie placówki do likwidacji w roku bieżącym (zapewnienie miejsc mieszkańcom 
w innych placówkach).
2.  Wydatkowanie  dotacji  celowej  przekazanej  na  realizację  zadań  z  zakresu  pomocy 
społecznej zgodnie z umową.
Zalecenie: W  związku  z  likwidacją  DPs  Krajno  z  dniem  30.06.2009r.  i  przeniesieniem 
mieszkańców do innych DPS, prosimy o przekazanie informacji  pisemnej  do ich rodzin,  
w którym DPS dana osoba przebywa.

- w DPS Łagiewniki dn. 23.03.2010 r. Tematyka kontroli: 
1.  Realizacja  programu  naprawczego  DPS  ze  szczególnym  uwzględnieniem  zakresu 
zadaniowego zawartego w programie naprawczym Domu.
Zalecenie: Realizować  nadal  zgodnie  z  harmonogramem zadania  wynikające  z  programu 
naprawczego, mające na celu osiągnięcie przez Dom podstawowego standardu usług, zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie DPS.

- w DPS Piekoszów dn. 22.02.2010 r. Tematyka kontroli: 
1.  Kwalifikacje  personelu bezpośredniej  opieki,  w tym kadry kierowniczej  DPS zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.
2.  Wydatkowanie  dotacji  celowej  przekazanej  na  realizację  zadań  z  zakresu  pomocy 
społecznej zgodnie z umową z dnia 11.03. 2009 r.
Wnioski: W  działalności  jednostki  objętej  tematyką  kontroli  nieprawidłowości  nie 
stwierdzono.

- w RDD nr 2 w Jaworzu 72 gm. Zagnańsk dn. 06.04.2010r. Zakres kontroli:
1.  Przestrzeganie  praw  dzieci  przebywających  w  placówce  w  oparciu  o  ,,Konwencję  
o  prawach  dziecka”  z  dnia  20  listopada  1989  r.  na  podstawie  rozmów  z  dziećmi, 
dokumentacji prowadzonej przez placówkę oraz współpracy RDD z instytucjami mającymi 
wpływ na sytuację dziecka: szkołą, ośrodkiem adopcyjno – opiekuńczym, ośrodkami pomocy 
społecznej, poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz stowarzyszeniami.
2.  Rozmowy indywidualne  z  dziećmi  przebywającymi  w placówce  na  temat  ich  pobytu  
w RDD,  relacji  z  opiekunami,  warunków bytowych  i  żywieniowych,  postępów w nauce, 
planów  wychowanków  po  opuszczeniu  placówki,  a  także  występujących  ewentualnych 
trudności.
3. Kontrola wydatków poniesionych w 2009r. – zakup środków higienicznych i chemicznych.
Wnioski: W działalności jednostki objętej tematyką kontroli uchybień i nieprawidłowości nie 
stwierdzono.

- w RDD nr 5 w Zabłociu 56 gm. Zagnańsk dn. 11.03.2010r. Zakres kontroli:
1.  Przestrzeganie  praw  dzieci  przebywających  w  placówce  w  oparciu  o  ,,Konwencję  
o  prawach  dziecka”  z  dnia  20  listopada  1989  r.  na  podstawie  rozmów  z  dziećmi, 
dokumentacji prowadzonej przez placówkę oraz współpracy RDD z instytucjami mającymi 
wpływ na sytuację dziecka: szkołą, ośrodkiem adopcyjno – opiekuńczym, ośrodkami pomocy 
społecznej, poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz stowarzyszeniami.
2.  Rozmowy indywidualne  z  dziećmi  przebywającymi  w placówce  na  temat  ich  pobytu  
w RDD,  relacji  z  opiekunami,  warunków bytowych  i  żywieniowych,  postępów w nauce, 
planów  wychowanków  po  opuszczeniu  placówki,  a  także  występujących  ewentualnych 
trudności.
3.Zakres prawidłowości prowadzenia akt osobowych, a w szczególności;
-  umowy  o  pracę,  wynagrodzenie,  badania  lekarskie,  lista  obecności,  szkolenie  BHP, 
wykorzystanie urlopu wypoczynkowego.
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4. Kontrola wydatków poniesionych w 2009r. – zakup środków higienicznych i chemicznych.
Zalecenie:  Ze względu na duże trudności wychowanków w przyswajaniu wiedzy szkolnej, 
należy rozważyć pozyskanie środków finansowych poprzez składanie wniosków do różnych 
stowarzyszeń i fundacji o dofinansowanie do programów edukacyjnych mających za zadanie 
wyrównywanie zaległości i trudności w nauce. 

- w RDD nr 4 w Wójtostwie 33b gm. Daleszyce  dn. 28.10.2009r. Zakres kontroli:
I. Ocena realizacji usług opiekuńczo – wychowawczych w placówce w roku 2008.
1. Wdrażanie wychowanków do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki.
2. Realizacja obowiązku szkolnego.
3. Zaspokajanie potrzeb rozwojowych:
a) żywienia, warunków bytowych, odpowiedniego ubioru,
b) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego oraz czasu wolnego.
II.  Przestrzeganie  zaleceń  zawartych  w  piśmie  Starost  kieleckiego  z  dnia  18.12.2006r.,  
a dotyczących przygotowania i realizacji umów cywilnoprawnych zawartych na okoliczność 
zastępstwa dyrektora.
III.  Wykonanie  zaleceń  pokontrolnych  przekazanych  dyrektorom   placówek  przez 
kontrolującego upoważnionego przez Starostę kieleckiego.
IV.  Posiadanie  i  prowadzenie  książki  obiektu  budowlanego  stanowiącej  dokument 
przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzenia badań i kontroli stanu technicznego, 
remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z pismem  
z dn.26.02.2008r.,znak: PCPR/ROW/8232/DD/17/2008.
V.  Kontrola  wydatków  poniesionych  w  2008r.  –  na  zakup  materiałów  i  wyposażenia. 
Wnioski: W działalności jednostki objętej tematyką kontroli uchybień i nieprawidłowości nie 
stwierdzono.
Zalecenie: Środki czystości, które ewidencjonowane są na § 4210 w skali roku budżetowego 
stanowią 13,45 % w związku z powyższym zaleca się zmniejszenie wydatków związanych  
z zakupem środków czystości.

- w RDD nr 1 w Woli Kopcowej ul. Kielecka 14 gm. Masłów dn. 19.05.2009 r. 
Zakres kontroli:
I. Ocena realizacji usług opiekuńczo – wychowawczych w placówce w roku 2008.
1. Wdrażanie wychowanków do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki.
2. Realizacja obowiązku szkolnego.
3. Zaspokajanie potrzeb rozwojowych:
a) żywienia, warunków bytowych, odpowiedniego ubioru,
b) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego oraz czasu wolnego.
II.  Przestrzeganie  zaleceń  zawartych  w  piśmie  Starost  kieleckiego  z  dnia  18.12.2006r.,  
a dotyczących przygotowania i realizacji umów cywilnoprawnych zawartych na okoliczność 
zastępstwa dyrektora.
III.  Wykonanie  zaleceń  pokontrolnych  przekazanych  dyrektorom  placówek  przez 
kontrolującego upoważnionego przez Starostę kieleckiego.
IV.  Posiadanie  i  prowadzenie  książki  obiektu  budowlanego  stanowiącej  dokument 
przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzenia badań i kontroli stanu technicznego, 
remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z pismem  
z dn.26.02.2008r.,znak: PCPR/ROW/8232/DD/17/2008.
V. Kontrola wydatków poniesionych w 2008r. – na zakup wyżywienia.
Zalecenie: Opracowywać  indywidualne  plany  pracy  w  porozumieniu  z  Katolickim 
Ośrodkiem  Adopcyjnym  w  Kielcach,  psychologiem  PCPR  w  Kielcach,  pedagogiem  lub 
osobami mającymi wpływ na sytuację dziecka.
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- w RDD nr 2 w Jaworzu 72 gm. Zagnańsk  dn. 21.04.2009r. Zakres kontroli:
I. Ocena realizacji usług opiekuńczo – wychowawczych w placówce w roku 2008.
1. Wdrażanie wychowanków do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki.
2. Realizacja obowiązku szkolnego.
3. Zaspokajanie potrzeb rozwojowych:
a) żywienia, warunków bytowych, odpowiedniego ubioru,
b) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego oraz czasu wolnego.
II.  Przestrzeganie  zaleceń  zawartych  w  piśmie  Starost  kieleckiego  z  dnia  18.12.2006r.,  
a dotyczących przygotowania i realizacji umów cywilnoprawnych zawartych na okoliczność 
zastępstwa dyrektora.
III.  Wykonanie  zaleceń  pokontrolnych  przekazanych  dyrektorom   placówek  przez 
kontrolującego upoważnionego przez Starostę kieleckiego.
IV.  Posiadanie  i  prowadzenie  książki  obiektu  budowlanego  stanowiącej  dokument 
przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzenia badań i kontroli stanu technicznego, 
remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z pismem  
z dn.26.02.2008r.,znak: PCPR/ROW/8232/DD/17/2008.
V. Kontrola wydatków poniesionych w 2008r. – na zakup pomocy dydaktycznych i książek. 
Brak informacji na temat wniosków i zaleceń.

- w RDD nr 5 w Zabłociu 56 gm. Zagnańsk dn. 18.03.2009r. Zakres kontroli:
I. Ocena realizacji usług opiekuńczo – wychowawczych w placówce w roku 2008.
1. Wdrażanie wychowanków do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki.
2. Realizacja obowiązku szkolnego.
3. Zaspokajanie potrzeb rozwojowych:
a) żywienia, warunków bytowych, odpowiedniego ubioru,
b) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego oraz czasu wolnego.
II.  Przestrzeganie  zaleceń  zawartych  w  piśmie  Starost  kieleckiego  z  dnia  18.12.2006r.,  
a dotyczących przygotowania i realizacji umów cywilnoprawnych zawartych na okoliczność 
zastępstwa dyrektora.
III.  Wykonanie  zaleceń  pokontrolnych  przekazanych  dyrektorom  placówek  przez 
kontrolującego upoważnionego przez Starostę kieleckiego.
IV.  Posiadanie  i  prowadzenie  książki  obiektu  budowlanego  stanowiącej  dokument 
przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzenia badań i kontroli stanu technicznego, 
remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z pismem  
z dn.26.02.2008r.,znak: PCPR/ROW/8232/DD/17/2008.
V. Kontrola wydatków poniesionych w 2008r. – na zakup leków.
Zalecenie: Konieczność  zabezpieczenia  terenu  działki  od  strony  wjazdowej  
w nieprzekraczalnym terminie do końca  czerwca 2009r. 

We wszystkich  w/w protokołach z  kontroli  brak jest  zapisu podstaw prawnych na 
podstawie  których  dokonywana  jest  kontrola.  Jedynie  na  upoważnieniach  pracowników 
podany jest art. 112 ust.8 ustawy z dnia 12 marca  2004 r., o  pomocy  społecznej (Dz. U. Nr 
175  z  2009  r.,  poz.1362  z  późn.  zm.),  jednak  nie  jest  to  kompletna  podstawa  prawna, 
wnioskując  z  tematyki  kontroli  w  w/w jednostkach,  na  podstawie  której  dokonywane  są 
kontrole. Przede wszystkim brak jest w protokołach podstaw prawnych na podstawie których 
kontrolowanej jednostce przysługuje odmowa podpisania protokołu z kontroli lub zgłoszenia 
zastrzeżeń do protokołu kontroli.
Ponadto, w protokołach z kontroli wydając zalecenia, we wnioskach powinno być napisane 
na  podstawie  jakich  nieprawidłowości  wydano  zalecenie.  Natomiast  w  RDD  nr  4  
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w Wójtostwie 33b gm. Daleszyce  dn. 28.10.2009r wniosek (W działalności jednostki objętej 
tematyką  kontroli  uchybień  i  nieprawidłowości  nie  stwierdzono.),  z  którego  nie  wynika 
zalecenie, wydano zalecenie (Środki czystości, które ewidencjonowane są na § 4210 w skali 
roku  budżetowego  stanowią  13,45  %  w  związku  z  powyższym  zaleca  się  zmniejszenie 
wydatków związanych z zakupem środków czystości.).

5. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, iż w 2009r. PCPR w Kielcach nie 
organizował  szkoleń  dla  ośrodków  pomocy  społecznej  z  terenu  powiatu,  gdyż  szkolenia
w  stosunku  do  wszystkich  pracowników  socjalnych  organizował  Urząd  Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego, w związku z uruchomieniem środków z Unii Europejskiej 
przeznaczonych  na  szkolenia.  Natomiast  w  bieżącym  roku  w  miesiącu  marcu  PCPR 
zorganizował szkolenie dla kadry ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu kieleckiego 
na  temat  „Współpraca  interdyscyplinarna  jako  podstawowa  strategia  pracy  w  obszarze 
przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie.”  Szkolenie  prowadzone  było  przez  psychologa  
z Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach. W szkoleniu wzięły udział 34 osoby z OPS 
powiatu kieleckiego oraz członkowie Powiatowego Zespołu Interdyscyplinarnego. Ponadto  
w maju b.r. odbyło się szkolenie pt: „Rozwój seksualny dziecka a proces wychowawczy – 
problemy i  sposoby przeciwdziałania  trudnościom związanym z dojrzewaniem dzieci”  dla 
osób  prowadzących  placówki  rodzinne  i  rodziny  zastępcze  zawodowe  niespokrewnione  
z  dzieckiem.  W  ramach  umowy  zlecenia  Katolicki  Ośrodek  Adopcyjno  –  Opiekuńczy  
w Kielcach organizuje szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych.

6.  Prowadzenie  i  rozwój  infrastruktury  domów  pomocy  społecznej  o  zasięgu 
ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

Na terenie powiatu  kieleckiego aktualnie funkcjonują 3 domy pomocy społecznej:
- Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach przeznaczony jest dla 185 osób w tym 138 miejsc 
dla osób dorosłych intelektualnie niepełnosprawnych oraz 47 dla osób przewlekle psychicznie 
chorych.  Podmiotem  prowadzącym  DPS  jest  Starosta  Powiatu  Kieleckiego.  Dyrektorem 
Domu jest Pan Marek Kułanowski,  z-cą Dyrektora jest Pan Jerzy Kulpiński. Dom Pomocy 
Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody pod pozycją Nr 21 – decyzja znak: 
PS.II.9013/08/2002 z dnia 28 października 2002 roku na czas określony. 
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS Łagiewniki w 2010r.- 1.985,00 zł.
- Dom Pomocy Społecznej  w Zgórsku  z Filią w Rudzie Strawczyńskiej  przeznaczony jest 
ogółem dla 130 dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. 
Podmiotem prowadzącym DPS jest Starosta Powiatu Kieleckiego. Dyrektorem Domu jest pan 
Zbigniew Szybalski.  Dom Pomocy Społecznej zarejestrowany jest w Rejestrze Wojewody 
pod pozycją Nr 22 – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: PS.II.9013/1-18/07 z dnia 25 
stycznia 2007 r. na czas nieokreślony.
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS Zgórsko z Filią w Rudzie 
Strawczyńskiej  w 2010r. - 2.645,07 zł.       
- Dom Pomocy Społecznej im. Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka w Piekoszowie  
ul.  Czarnowska  2a  przeznaczony  jest  dla  26  osób  przewlekle  somatycznie  chorych. 
Podmiotem prowadzącym DPS jest  Caritas Diecezji Kieleckiej. Dyrektorem Domu jest Ks. 
Jan  Jagiełka.  Dom  Pomocy  Społecznej  zarejestrowany  jest  w  Rejestrze  Wojewody  pod 
pozycją  Nr  23  –  decyzja  znak:  PS.II.9013/01/2004  z  dnia  23  lutego  2004  roku  na  czas 
nieokreślony. 
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS Piekoszów w 2010r. - 2.593,00 zł.
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Z  dniem  30  czerwca  2009  r.  został  zlikwidowany  DPS  w  Krajnie  gm.  Górno 
prowadzony  przez  Caritas  Diecezji  Kieleckiej.  Wszyscy  mieszkańcy  tj.  8  osób  zostali 
przeniesieni do placówek na terenie miasta Kielce. Dom został zlikwidowany, gdyż nie był  
w nim możliwy do zrealizowania program naprawczy, umożliwiający osiągnięcie standardów 
do końca 2010r. 
W 2009 r. DPS Zgórsko, wdrażając standardy usług w DPS, mające na celu poprawę opieki 
nad  mieszkańcami  zakończono  modernizację  pawilonu  nr  9  (pralnia,  szwalnia,  warsztat 
techniczny) – koszt 1.561 383,48 zł. – ze środków powiatu kieleckiego. 
W  2010r.  planowana  jest  modernizacja  budynku  wolnostojącego  (dawne  mieszkania 
pracownicze)  z  przeznaczeniem  na  pawilon  mieszkalny  w  pełnym  standardzie  dla 
mieszkańców – koszt 1.278.000,00 zł – ze środków powiatu kieleckiego.

W  2009  r.  w  DPS  Łagiewniki  zakończył  przebudowę  budynku  mieszkalnego  nr  2  
o skrzydło nr 2a (dobudowa budynku w miejsce wiaty). Zakończono przebudowę, rozbudowę 

i nadbudowę budynku mieszkalnego nr 3. Rozpoczęto przebudowę, rozbudowę i nadbudowę 
budynku po magazynie płodów rolnych z przeznaczeniem na pracownie terapii zajęciowej.

Ponadto przystąpiono do przebudowy budynku kaplicy. Wykonano drogę pożarową 
i chodnik wzdłuż budynku mieszkalnego nr III. Ponadto wykonano projekt budowlany sieci 
uzbrojenia  zewnętrznego  terenu  DPS  (c.o  i  wod.–  kan.,  energetyczne   i  teletechniczne). 
Ogółem koszt w/w inwestycji wyniósł – 6.232.323,43 zł.
W  2010r.  przystąpiono  do  przebudowy,  rozbudowy,  nadbudowy  i  termomodernizacji 
budynku mieszkalnego oddziałów II i IV, szacunkowy koszt całkowity planowanej inwestycji 
4.066.038,19 zł. Ponadto pozostanie do realizacji w ramach działań termo- modernizacyjnych 
inwestycja jaka jest wymiana sieci cieplnych i wymiana sieci wod. – kan., szacunkowy koszt 
całkowity planowanej inwestycji – 648.350,27 zł.

DPS Piekoszów w roku 2009 r. nie zmieniał infrastruktury Domu, w roku 2010 Dom planuje 
rozbudowę,  jednak  Caritas  Diecezji  Kieleckiej prowadzący Dom,  nie  informował  jeszcze 
PCPR Kielce o swoich planach związanych z rozbudową DPS.

W 2009 r.  do Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie powiatu kieleckiego 
łącznie przyjęto 9 osób. Na dzień 31 grudnia 2009 r. w DPS na terenie powiatu kieleckiego 
było 13 wolnych miejsc, głównie z uwagi na brak możliwości umieszczenia mieszkańców
 w  DPS  Łagiewniki,  który  nie  osiągnął  jeszcze  wymaganego  standardu  i  nie  może 
przyjmować nowych mieszkańców.
W 2009 r. wydano ogółem 427 decyzji, w tym:
- 407 decyzji aktualizujących wysokość odpłatności osób przebywających w DPS, w związku 
ze zmianą wysokości renty, emerytury lub przyznania zasiłku pielęgnacyjnego,
- 20 decyzji dot. umieszczenia w DPS na terenie naszego województwa (w tym 8 decyzji dot. 
przeniesienia z DPS w Krajnie do innych DPS).

Od dnia 01.01.2010r do 27.05.2010r. w DPS na terenie powiatu kieleckiego umieszczono  
1 osobę (w DPS Zgórsko). 
Na dzień 27.05.2010r. w DPS na terenie powiatu kieleckiego było 18 wolnych miejsc, tj.
- w DPS Łagiewniki – 17 
- w DPS Piekoszów – 1 wolne miejsce (mimo, że 3 osoby oczekują na umieszczenie, osoby te 
poprosiły o przesunięcie terminu umieszczenia z różnych przyczyn).
Od dnia 01.01.2010r do 27.05.2010r. wydano ogółem 145 decyzji, w tym:
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- 145 decyzji aktualizujących wysokość odpłatności osób przebywających w DPS, w związku 
z waloryzacją  renty, emerytury lub przyznaniem zasiłku pielęgnacyjnego.
- 2 decyzje dot. umieszczenia w DPS ( 1 osoba oczekuje aktualnie na umieszczenie w DPS 
Zgórsko).
Na dzień 27.05.2010r. w DPS Łagiewniki przebywało 168 mieszkańców, w DPS Zgórsko 130 
mieszkańców oraz w DPS Piekoszów 25 osób.

W aktach będących  w posiadaniu PCPR, a dotyczących osoby umieszczanej w DPS 
znajdują się:
- decyzja o skierowaniu do dps,
- decyzja o odpłatności wydana przez właściwy ośrodek pomocy społecznej,
- decyzja o umieszczeniu w dps,
- informacja o przyjęciu do dps.
W kontrolowanym okresie, w drodze decyzji, umieszczono w DPS następujące osoby:

• Igora  O.  -  decyzja  PCPR  o  umieszczeniu   w  DPS  Zgórsko  z  Filią  w  Rudzie 
Strawczyńskiej na pobyt stały – dps/8232/203/2009 r. z dn.04.05.2009 r.

• Stanisława S. - decyzja PCPR o umieszczeniu  w DPS Piekoszów na pobyt stały – 
dps/8232/169/2009 r. z dn.16.04.2009 r.

W  trakcie  kontroli  sprawdzono  akta  osób  oczekujących  na  umieszczenie  w  DPS 
powiatu kieleckiego. Aktualnie na umieszczenie w DPS oczekuje 4 osoby:
- Bartosz Z. oczekuje na umieszczenie w DPS Zgórsko (decyzja PCPR o umieszczeniu nr 
dps/8232/145/2010 z dn. 24.05.10 r.),
-  Stefan  Z.  oczekuje  na  umieszczenie  w  DPS  Piekoszów,  nie  wydano  jeszcze  decyzji  
o umieszczeniu w/w,
-  Jadwiga  T.  oczekuje  na  umieszczenie  w DPS Piekoszów,  nie  wydano  jeszcze  decyzji  
o  umieszczeniu,  w/w powiadomiła  PCPR za  pośrednictwem DPS,  iż  aktualnie  nie  może 
zostać przyjęta  z powodu planowej operacji stawu biodrowego, w związku z czym prosi  
o przesuniecie terminu przyjęcia,
- Anna Z. oczekuje na umieszczenie w DPS Piekoszów, (decyzja PCPR o umieszczeniu nr 
dps/8232/265/2009 z dn. 09.06.09 r.), w/w powiadomiła PCPR, iż aktualnie nie może zostać 
przyjęta  z  powodu  pobytu  w  szpitalu,  w  związku  z  czym  prosi  o  przesuniecie  terminu 
przyjęcia.

Stwierdzono, że w/w dokumentacja dotycząca osób kierowanych do DPS prowadzona 
jest  w  sposób  prawidłowy  i  nie  budzi  zastrzeżeń.  W  trakcie  sprawdzania  dokumentów 
stwierdzono, iż decyzje wydawane przez PCPR w okresie od 01.01.2009 r. do 27 maja 2010 
roku zostały wydane zgodnie z art. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

-  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kielcach sprawuje nadzór  nad działalnością  3 
domów pomocy społecznej i 5 rodzinnych domów dziecka.
- PCPR Kielce posiada aktualny statut i regulamin organizacyjny.
- Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie kieleckim została 
opracowana  na  lata  2006-2010,  aktualizacja  i  podsumowanie  z  realizacji  Strategii  będzie 
przeprowadzone w II półroczu 2010r.
- Przy pracach nad Strategią nie zastosowano żadnej analizy (np. SWOT).  
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-  W  protokołach  z  kontroli  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  i  dps  brak  jest 
podstaw prawnych na podstawie, których dokonywana jest kontrola.
-  Właściwie  prowadzona  jest  dokumentacja  dotycząca  usamodzielnień  wychowanków  
z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych.
-  PCPR  Kielce  dokłada  wszelkich  starań,  aby  zmienić  infrastrukturę  domów  pomocy 
społecznej  pow.  kieleckiego  i  dostosować  do  wymogów  standardu  (głównie  DPS  
w Łagiewnikach, a także DPS Zgórsko, gdzie mimo osiągniętego standardu zmieniana jest 
infrastruktura Domu).
 -  Dokumentacja  dotycząca  osób  umieszczanych  w  DPS  prowadzona  jest  w  sposób 
prawidłowy i nie budzi zastrzeżeń.
- W protokołach z kontroli jednostek wydając zalecenie, we wnioskach powinno być napisane 
na podstawie jakich nieprawidłowości wydano zalecenie.
-  Na  terenie  powiatu  kieleckiego  nie  funkcjonuje  ośrodek  interwencji  kryzysowej,  na 
podstawie art. 25 ust 1 ustawy o pomocy społecznej Powiat Kielecki od 2006r. zleca  zadanie 
p.n.  „Świadczenie  usług  socjalno  –  bytowych  w  Centrum  Interwencji  Kryzysowej  dla 
mieszkańców powiatu kieleckiego” Caritas Diecezji Kieleckiej.
-  Poradnictwo psychologiczne, rodzinne i prawne realizowane jest przez Katolicki Ośrodek 
Adopcyjno – Opiekuńczy i Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach.
- W 2009r. PCPR w Kielcach nie organizował szkoleń dla ośrodków pomocy społecznej  
z terenu powiatu, 
- W bieżącym roku PCPR zorganizował szkolenie dla kadry ośrodków pomocy społecznej  
z terenu powiatu kieleckiego oraz osób prowadzących placówki rodzinne i rodziny zastępcze 
zawodowe niespokrewnione z dzieckiem.

6. Ustaleń dokonano w oparciu o:

- rozmowę z: p. Sylwią Piotrowską p.o. dyrektora PCPR., p. Ewą Stanisławską – Knap – 
pracownikiem socjalnym, p. Małgorzatą Oleszek – starszym pracownikiem socjalnym oraz  
p. Anną Bielną – dyrektorem PCPR (w 3 dzień kontroli).
- badanie dokumentacji

Treść  protokołu  i  wnioski  wynikające  z  kontroli  omówiono  z  osobą  pełniącą  obowiązki 
dyrektora i dyrektorem PCPR.

                                                                                                        .                                               
7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole 
kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik  jednostki  podlegającej  kontroli  może  odmówić  podpisania  protokołu  kontroli, 
składając w terminie  7 dni  od dnia  jego otrzymania,  wyjaśnienie  przyczyny  tej  odmowy. 
Odmowa  podpisania  protokołu  kontroli  nie  stanowi  przeszkody  do  podpisania  protokołu 
przez  zespół  inspektorów i  sporządzenia  zaleceń  pokontrolnych.  Kierownikowi  jednostki 
podlegającej kontroli  przysługuje prawo zgłoszenia,  przed podpisaniem protokołu kontroli, 
umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza 
się  na  piśmie  do  dyrektora  właściwego,  do  spraw  pomocy  społecznej  wydziału  urzędu 
wojewódzkiego w terminie  7 dni od dnia otrzymania  protokołu.  W przypadku zgłoszenia 
zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu  wraz z podaniem jej 
przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska 
dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec 
zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane 
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analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra 
Polityki  Społecznej  z  dnia  23  marca  2005  r.  w  sprawie  nadzoru  i  kontroli  w  pomocy 
społecznej Dz. U. nr 61 poz. 543).  
       Protokół  sporządzono  w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  po jednym 
przekazano  Dyrektorowi  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Kielcach  oraz 
Dyrektorowi Wydziału   Polityki   Społecznej   Świętokrzyskiego   Urzędu   Wojewódzkiego 
w  Kielcach.

Protokół sporządzono w dniu 17 czerwca 2010r.

Protokół przekazano w dniu  25 czerwca 2010r. P. Annie Bielnej – Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:                                                              Ze strony kontrolowanej:

1. Agnieszka Herbuś                                                        Anna Bielna 
2. Katarzyna Arendarska                                                                        Dyrektor 
3. Małgorzata Bojar                                                                      Powiatowego Centrum
                                                                                                          Pomocy Rodzinie 
                                                                                                              w Kielcach

16


