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Pani
 Krystyna Rębisz
 Kierownik
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Samborcu

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 dniach  12  –  13  grudnia  2006 r.  kontrola 
problemowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Samborcu wykazała uchybienia w zakresie 
funkcjonowania placówki polegające na:

1. braku aktualizacji statutu i regulaminu organizacyjnego jednostki,
2. zatrudnieniu  na  stanowisku  pracownika  socjalnego  osoby,  która  nie  spełnia 

kwalifikacji określonych w art. 116 ustawy o pomocy społecznej,
3. uchybieniu terminu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,
4. przyznaniu pomocy niezgodnie z zakresem rzeczowym, zgłoszonym we wniosku,
5. przyznaniu  pomocy  w postaci  dożywiania  w  terminie  wcześniejszym niż  wpłynął 

wniosek.
W związku z powyższym zaleca się:
1. uaktualnić statut i regulamin organizacyjny jednostki zgodnie z uwagami zawartymi w 

treści protokołu,
2.  zobowiązać  pracownika  do  uzupełnienia  wykształcenia  zgodnie  klientów 

wymaganiami uprawniającymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
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 )

4. przestrzegać 14-dniowego terminu przeprowadzania wywiadów środowiskowych,
5. przyznawać pomoc zgodnie  z  zakresem rzeczowym lub ustalać w porozumieniu z 

klientem zmianę formy wnioskowanej pomocy.
6. przyznawać pomoc od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z dokumentacją.

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.


