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Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku  
z  przeprowadzoną  kontrolą  problemową  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
w Kielcach, w dniach 27,28,31.05.2010  przesyła wystąpienie pokontrolne.
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). 
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.
Kontrolą objęto okres od 01.01.2009 r. do 27.05.2010 roku.

Przedmiotem kontroli było:

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.
2)  Usamodzielnienia  wychowanków  placówek  opiekuńczo  –  wychowawczych  i  rodzin 
zastępczych.
3)  Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego oraz ośrodka interwencji kryzysowej.
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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.

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).  
-  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.

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 – dyrektor PCPR (w 3 dzień kontroli).
- badanie dokumentacji

2



WYRÓŻNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE" 
EUROPEJSKIEJ ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

NAJBARDZIEJ NOWOCZESNY
URZĄD ADMINISTRCJI RZĄDOWEJ W 2005 r.

KATEGORIA „KOMPUTER I INTERNET NARZĘDZIEM 
PRACY I DIALOGU”

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

Mając na uwadze powyższe wydano następujące zalecenie:

1.  Wpisywać  podstawy  prawne  w  protokoły  z  kontroli  w  placówkach  opiekuńczo-
wychowawczych i dps,  na podstawie których dokonywana jest kontrola.

          Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst 
jednolity  Dz.  U.  z   2008  r.  Nr  115,  poz.  728)  do  powyższych  zaleceń  pokontrolnych,  
w terminie 7 dni od ich otrzymania, dyrektor jednostki podlegającej kontroli, może wnieść 
zastrzeżenia.  W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń należy powiadomić Wydział Polityki 
Społecznej  ŚUW  w  Kielcach  o  sposobie  wykonania  zaleceń  w  terminie  30  dni  od  ich 
otrzymania.  Jednocześnie  informuję,  że  konsekwencją  niezrealizowania  w/w  zaleceń 
pokontrolnych  będzie  wszczęcie  postępowania  w  sprawie  wymierzenia  kary  pieniężnej,  
o której mowa w art. 130 ust 1 ustawy o pomocy społecznej. 

Wystąpienie pokontrolne podpisała:
 z up. Wojewody Świętokrzyskiego

 Renata Segiecińska
  z –ca Dyrektora 

Wydziału Polityki Społecznej
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