
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
/ /  j

Wrocław, dnia / lipca 2016 r.

PS-KNPS.431.3.2.2016.HB

Pani
Jolanta Bagińska 
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Jeleniej Górze

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

W dniach 2 1 - 2 2  kwietnia 2016 roku na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 930) zespół 

kontrolny w składzie Honorata Borowiec -  przewodnicząca zespołu i Piotr Szafarowicz -  

kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jeleniej Górze dotyczącą realizacji zadań powiatu wynikających z art. 19 i art. 20 

ustawy o pomocy społecznej, struktury organizacyjnej jednostki oraz kwalifikacji 

zawodowych pracowników. Kontrolą objęto okres od 1 kwietnia 2015 roku do 21 kwietnia 

2016 roku.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 roku 

przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2016 r.

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jeleniej Górze pełniła Pani Jolanta Bagińska odpowiedzialna za wykonywanie 

zadań w obszarach kontrolowanych zagadnień.

W zakresie działalności jednostki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywna. 

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

dnia 9 czerwca 2016 roku bez wnoszenia zastrzeżeń.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze jest jednostką organizacyjną 

powiatu jeleniogórskiego funkcjonującą na podstawie uchwały nr IY/1/98 Rady Powiatu 

Jeleniogórskiego z dnia 30 grudnia 1998 r. Bieżącą działalność oraz strukturę organizacyjną



określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze 

przyjęty uchwałą nr 55/235/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Jeleniej Górze, zmieniony uchwałą nr 23/65/15 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 

29 maja 2015 r.

Zgodnie z zapisami § 9 Regulaminu w strukturze organizacyjnej PCPR wyodrębniono 

komórki organizacyjne: dział księgowości i administracji, dział ds. świadczeń i pomocy 

instytucjonalnej, zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej, stanowisko ds. kadr i szkoleń, radca 

prawny.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze oraz wszyscy 

pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z merytoryczną działalnością jednostki 

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

samorządowych. Dyrektor PCPR została również prawidłowo upoważniona przez Starostę 

Jeleniogórskiego do załatwiania indywidualnych spraw m.in. z zakresu pomocy społecznej 

oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Organ kontrolny podczas kontroli ustalił, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Jeleniej Górze realizowało prawidłowo zadania własne powiatu wynikające z art.19 pkt 1, 

2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 ustawy o pomocy społecznej. Zadania wynikające 

z art. 19 pkt 6, 7 i 8 ustawy w okresie objętym kontrolą nie były realizowane ze względu na 

brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie.

Odnosząc się do zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 

i wynikających z treści art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej należy wskazać, 

że żadne z nich nie było realizowane ze względu na brak osób posiadających status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą, w tym również wniosków o udzielenie pomocy w zakresie 

interwencji kryzysowej.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy prowadzenie 

i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ustalono, 

że na terenie powiatu jeleniogórskiego nie funkcjonuje ośrodek wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi. Alternatywą są utworzone na początku 2014 r. Warsztaty 

Terapii Zajęciowej w Kowarach, które obejmują terapią zajęciową 30 niepełnosprawnych 

mieszkańców powiatu, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Zgodnie z art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, starosta 

przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością

2



jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, 

domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej. Kontrola wykazała, 

że Dyrektor PCPR w Jeleniej Górze sprawuje nadzór nad podległymi jednostkami pomocy 

społecznej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.
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