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Wrocław, dnia / / maja 2015 r.

Pan
Jerzy Konopski
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
w Legnicy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 5 - 6

lutego 2015 r. na podstawie art. 22 ust. 8 i art. 127 ustawy z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163, ze zm.) kontrolerzy
Wydziału Polityki Społecznej we Wrocławiu: Elżbieta Pawłowska - starszy inspektor
wojewódzki (przewodniczący kontroli) oraz Sylwia Geppert -

inspektor wojewódzki,

przeprowadzili kontrolę kompleksową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Domu
Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy przy ul. Kubusia Puchatka 4. Czynności kontrolne
dotyczyły organizacji i funkcjonowania jednostki zgodnie ze standardem określonym
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku
w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964) obejmujące okres od
1 stycznia 2014 roku do dnia 5 lutego 2015 r.
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego
w dniu 29 grudnia 2014 r. plan kontroli na I półrocze 2015 roku, poz. 23.
W okresie objętym kontrolą Dyrektorem ww. Domu był Pan Jerzy Konopski odpowiedzialny za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą kompleksową oceniam pozytywnie
z nieprawidłowością.
W zakresie potrzeb bytowych Dom Pomocy Społecznej (przeznaczony dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie) spełniał wymagania określone w § 6 ust.l pkt
1 - 9 cytowanego rozporządzenia.
W ramach usług opiekuńczych mieszkańcy mieli zapewnioną pielęgnację, pomoc
w podstawowych czynnościach życiowych, stałą opiekę medyczną i pielęgniarską oraz
zapewnione pobieranie nauki i uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.
Byli objęci pomocą w załatwianiu spraw osobistych. Placówka stwarzała warunki do udziału
w terapii, w podnoszeniu sprawności, zapewniała przestrzeganie praw mieszkańców i kontakt
z Dyrektorem Domu, co spełnia wymóg § 6 ust.l pkt 10 cytowanego rozporządzenia.
Dom umożliwiał i zapewniał pensjonariuszom bezpieczne przechowywanie środków
pieniężnych i przedmiotów wartościowych. Zasady postępowania z depozytami zostały
określone w „Instrukcji w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi w domach
pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy”, stanowiącej
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 12/2000 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej z dnia 04.05.2000 r. Środki pieniężne pozostają do dyspozycji opiekunów
prawnych. Są one deponowane na indywidualnych kontach mieszkańców w banku. Obsługę
księgową zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy.
Na terenie Domu powołany był zespół terapeutyczno - opiekuńczy, który realizował
zadania określone w § 2 i 3 rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.
W dokumentacji pobranej do kontroli ustalono, że wszyscy mieszkańcy posiadali aktualne
indywidualne plany wsparcia opracowane przez zespół terapeutyczno - opiekuńczy. Plany
opracowane były na pół roku (przy osobach nowoprzyjętych) oraz na rok. Po tym okresie plan
był oceniany i na tej podstawie opracowywany na kolejny okres. N a indywidualny plan
wsparcia składają się: cele, metody realizacji celów, osoby odpowiedzialne, termin
obowiązywania planów, podpisy członków zespołu oraz mieszkańca (tam, gdzie jest to
możliwe).
W

trakcie

kontroli

stwierdzono,

iż

wskaźnik

zatrudnienia

pracowników

pionu

terapeutyczno - opiekuńczego spełniał wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, tj. dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie ma wartość 0,6 na jednego mieszkańca.
Opis stanu faktycznego zawarto w protokole podpisanym bez zastrzeżeń przez Dyrektora
Domu w dniu 15 kwietnia 2015 roku.

Przeprowadzone działania kontrolne wykazały, że Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
przy ul. Kubusia Puchatka 4 działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Legnicy.
Nadmienić należy,

że powyższy

fakt

stwierdzono

po przeprowadzonych przez

inspektorów Wydziału Polityki Społecznej DUW kontrolach: kompleksowej w dniach 1 6 - 1 8
listopada 2011 r. oraz sprawdzającej w dniu 30 marca 2013 r., w wyniku których zostały
wydane zalecenia pokontrolne dotyczące podjęcia działań związanych z wyodrębnieniem
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Legnicy i utworzeniem samodzielnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,
z terminem wykonania: do końca września 2013 r.
Ponadto każdorazowo o wydanych zaleceniach pokontrolnych informowano Prezydenta
Legnicy. Natomiast w piśmie znak: N r PS-KNPS.431.1.16.2013 z dnia 6 maja 2013 r.
skierowanym do Prezydenta Miasta Legnicy jednoznacznie podtrzymano stanowisko w tym
zakresie oraz poinformowano o skutkach niewykonania wydanych zaleceń pokontrolnych.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia 2 grudnia
2014 r. Sygn. akt IV SA/Wr 371/14 ..dom pom ocy społecznej, jako jednostka organizacyjna
pomocy społecznej (art. 2a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy
społecznej) nie może być częścią innej jednostki organizacyjnej, w tym ośrodka pomocy
społecznej, zwłaszcza, że z zawartej w w/w art. 2a ust. 1 pkt 12 ustawy, definicji „domu
pomocy społecznej”, wynika, iż dom pomocy społecznej jest to odrębna jednostka
organizacyjna pomocy społecznej powołana do ściśle określonych zadań”.
Nieprawidłowość stwierdzona w trakcie kontroli:
1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy ul. Kubusia Puchatka 4 działa nadal
w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy ul. Poselska 13.
Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2015 r. poz.163, ze zm.) wydaje się następujące zalecenie pokontrolne wynikające ze
stwierdzonej nieprawidłowości:
Ad. 1. Podjąć skuteczne działania związane z wyodrębnieniem Domu Pomocy Społecznej
dla Dzieci przy ul. Kubusia Puchatka 4 ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Legnicy i utworzeniem samodzielnej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
Podstawa prawna.
Art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.
poz.163, ze zm.).
Termin realizacji: do 30 września 2015 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, ze
zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń
pokontrolnych, zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora W ydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę
o poinformowanie tut. Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie
wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Do wiadomości:
1. Prezydent Legnicy
PI. Słowiański 8
59-220 Legnica
2. a/a

wz. DYREKTORA WYDZiAŁA

Ewelina Zygmunt
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