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WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI          

Olsztyn, 22 lipca 2022 r.

PS-IV.431.1.22.2022

Pani
Anna Marchlewska – Barczewska
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Nowym Mieście Lubawskim

ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Olsztynie, Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej, przeprowadził 
w dniach 20 - 23 czerwca 2022  kontrolę kompleksową Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, w siedzibie jednostki kontrolowanej, 
tj. ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o pomocy 
społecznej, rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. 
w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2285) oraz upoważnienia 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.474.2022 z 13 czerwca 2022 r. 

Zakresem kontroli objęto realizację ustawowych zadań samorządu powiatowego 
z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi 
kwalifikacjami, za okres od 1 stycznia 2021 r. do 23 czerwca 2022 r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym przez Panią w dniu 
7 lipca 2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 7 lipca 2022 r.), do którego nie wniosła Pani 
zastrzeżeń.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentów, a także informacji
sporządzonych przez Panią w związku z prowadzoną kontrolą.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli działalność Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim oceniono pozytywnie z nieprawidłowością. 
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W toku prowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowość, która 
została z Panią omówiona w trakcie kontroli. Udzielony został również instruktaż, o którym 
mowa w protokole z kontroli.

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością działając w oparciu o art. 128 ust. 1 
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, wnoszę o podjęcie stosownych 
działań mających na celu jej wyeliminowanie oraz o niezwłoczną realizację następującego 
zalecenia:

1. W przypadku kierowania mieszkańców powiatu do ośrodków wsparcia, odpłatność 
za świadczone usługi w tych ośrodkach ustalać od momentu nabycia uprawnień, tj. od dnia 
skierowania do ośrodka, zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej 
(informować stronę o wysokości odpłatności za niepełny miesiąc).

Jednocześnie uwzględniając instruktaż udzielony przez zespół inspektorów w toku 
kontroli kompleksowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście 
Lubawskim, wskazuję następujące działania:

1. Przygotować i przedłożyć Radzie Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim projekt  uchwały 
w  sprawie  szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych, stosownie do art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
kontrolowanej jednostce przysługuje prawo w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń 
pokontrolnych, zgłoszenia do nich zastrzeżeń. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń 
w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń, bądź nieuwzględnienia zastrzeżeń przez 
Wojewodę, kontrolowana jednostka zobowiązana jest do powiadomienia Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków w terminie 30 dni od 
daty otrzymania niniejszego pisma, powołując się na znak pisma.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Urszula Jędrychowska
ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Polityki Społecznej

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
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