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Pani
Marzena Karlo 
Zastępca Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Lubaniu

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

W dniach 15 -  16 lipca 2015 roku, na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015, poz. 163, j.t.), zespół kontrolny 

w składzie Piotr Szafarowicz -  przewodniczący zespołu i Grażyna Zielińska -  kontroler 

z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 

przeprowadził kontrolę kompleksową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu 

w zakresie realizacji wskazanych zadań powiatu wynikających z art. 19 i art. 20 ustawy 

o pomocy społecznej, struktury organizacyjnej jednostki oraz kwalifikacji zawodowych jej 

pracowników. Kontrolą objęto okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 15 lipca 2015 roku. 

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 23 czerwca 2015 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Plan Kontroli na II półrocze 2015 roku. W okresie objętym 

kontrolą funkcję dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu pełniła pani 

Katarzyna Wójcik, którą ze względu na długotrwałą, usprawiedliwioną nieobecność 

reprezentowała i zastępowała pani Marzena Karło zatrudniona na stanowisku zastępcy 

dyrektora. W zakresie działalności jednostki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywną, 

a jej uzasadnieniem jest ustalony w protokole kontroli z dnia 10 sierpnia 2015 roku stan 

faktyczny i prawny, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie § 7 ust. 1 i ust. 5 lit. a - c  Regulaminu organizacyjnego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie nadanego uchwałą Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Lubańskiego 

stwierdzono, że kontrolowana jednostka odpowiedzialna była za wykonywanie zadań powiatu



z zakresu pomocy społecznej wskazanych w art. 19 pkt 1, 2, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 18 i art. 20 

ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. 2015, poz. 

163, ze zm.). W ocenie organu kontrolnego ww. zadania własne powiatu realizowane były 

przez centrum pomocy w sposób prawidłowy.

Ze względu na brak bazy lokalowej, na terenie powiatu lubańskiego nie funkcjonuje 

żaden ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Mając jednak na uwadze 

zgłaszane w tym zakresie potrzeby, przedstawiciel kontrolowanej jednostki poinformował, że 

w kolejnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, obowiązującej od 2016 roku, 

zostanie zaplanowanie utworzenie takiego ośrodka wsparcia.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Lubańskiego Nr 49/2015 

z dnia 26 lutego 2015 roku w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Lubaniu funkcjonują następujące komórki: dyrektor, zastępca dyrektora, dział 

finansowo -  księgowy, dział organizacyjno -  administracyjny, dział świadczeń i należności, 

organizator rodzinnej pieczy zastępczej, zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej, dział pomocy 

specjalistycznej i dział ds. obsługi i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

Szczegółowe zadania przypisane poszczególnym komórkom organizacyjnym określone 

zostały w rozdziale V Regulaminu organizacyjnego centrum i zapewniają realizację zadań 

z zakresu m.in. pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały również, że wszyscy pracownicy 

zatrudnieni na stanowiskach związanych z merytoryczną i statutową działalnością 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu mają wymagane przepisami prawa 

kwalifikacje zawodowe.

Wydane w roku 2012 zalecenie po kontroli kompleksowej dotyczące konieczności 

wyodrębnienia ośrodka interwencji kryzysowej ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Lubaniu zostało zrealizowane.

Wobec braku nieprawidłowości w obszarach objętych kontrolą, nie wydaje się 

zaleceń pokontrolnych.
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