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Pani
Krystyna Piasecka - Olejniczak
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie

W Y S T Ą P I E N I E  P O K O N T R O L N E

W dniach 21 -  23 maja 2018 r. na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (tekst, jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) zwanej 

dalej „ustawą”, zespół kontrolny w składzie Honorata Borowiec — przewodnicząca 

i Piotr Szafarowicz -  kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, zwanym dalej „PCPR”.

Zakres kontroli obejmował realizację zadań powiatu wynikających z art. 19 i art. 20 

ustawy o pomocy społecznej oraz zgodność zatrudniania pracowników z wymaganymi 

kwalifikacjami. Kontrolą objęto okres od 1 maja 2017 r. do 21 maja 2018 r. Kontrolę 

przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 r. przez Wojewodę 

Dolnośląskiego Planem kontroli na I półrocze 2018 r.

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Głogowie pełniła pani Krystyna Piasecka -  Olejniczak, odpowiedzialna 

za wykonywanie zadań podlegających ocenie.

W zakresie działalności jednostki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywną. 

Uzasadnieniem oceny jest stan faktyczny i prawny ustalony w protokole kontroli podpisanym 

w dniu 24 lipca 2018 r., bez wnoszenia zastrzeżeń.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie powstało na mocy uchwały 

nr IY/22/98 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. Bieżącą działalność oraz



strukturę organizacyjną jednostki w okresie objętym kontrolą określał Regulamin 

organizacyjny przyjęty uchwałą nr 79/2017 Zarządu Powiatu Głogowskiego z dnia 

23 czerwca 2017 r. oraz Regulamin organizacyjny przyjęty uchwałą nr 48/2018 Zarządu 

Powiatu Głogowskiego z dnia 16 maja 2018 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie oraz wszyscy 

pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z merytoryczną działalnością centrum 

mieli kwalifikacje zawodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o pracownikach 

samorządowych. Dyrektor PCPR została również prawidłowo upoważniona przez Starostę 

Głogowskiego do wydawania' decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach 

z zakresu pomocy społecznej.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w jednostce organ kontrolny 

ustalił, że zadania własne powiatu wynikające z art. 19 pkt 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17 i 18 ustawy tj. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych, prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, przyznawanie pomocy 

pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, udzielanie pomocy w integracji 

ze środowiskiem dla osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, umieszczanie 

osób w domach pomocy społecznej, prowadzenie mieszkań chronionych i prowadzenie 

działań w ramach interwencji kryzysowej, udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 

szkolenie i doskonalenie zawodowe oraz doradztwo metodyczne dla pracowników jednostek 

pomocy społecznej, tworzenie i realizowanie programów osłonowych, sporządzanie 

sprawozdawczości w formie elektronicznej oraz sporządzanie oceny w zakresie pomocy 

społecznej były realizowane w sposób prawidłowy.

Organ nie wnosi również zastrzeżeń dotyczących realizacji zadań powiatu z zakresu 

administracji rządowej określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1 - 3  ustawy oraz obowiązku 

sprawowania, w imieniu starosty, nadzoru na działalnością powiatowych jednostek pomocy 

społecznej.

W okresie objętym kontrolą jednostka nie realizowała zadań powiatu określonych 

w art. 19 pkt 8 oraz w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z powodu braku wniosków cudzoziemców 

o udzielenie pomocy lub pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.

W przypadku realizacji zadań powiatu wskazanych w art. 19 pkt 6 i pkt 10 oraz 

w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, niektóre z kontrolowanych decyzji administracyjnych wydanych 

w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej obarczone były błędem w postaci 

nieprawidłowego oznaczenia organu wydającego decyzję. Podkreśla się, iż art. 107 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U.

2



z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) wskazuje na obowiązek oznaczania organu administracji 

wydającego decyzję, a nie jego urzędu. W czasie trwania czynności kontrolnych Dyrektor 

PCPR podjął działania mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w tym zakresie.

Wobec powyższego oraz na podstawie dokonanych ustaleń w toku czynności 

kontrolnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie nie wydaje się zaleceń 

pokontrolnych.
I up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Ztirowia i -Pomyki- Społecznej
(podpis kierownika jednostki kontrolującej)




