
Lp. Termin Kto kontorolował Zakres kontroli Zalecenia pokontrolne

1 14.04.2015 r. Wydział Nadzoru i 

Kontroli 

Zachodniopomorski 

Urząd Wojewódzki       

w Szczecinie

Sposób przyjmowania          

i załatwiania skarg   i 

wniosków 01.01.2012 r.- 

13.04.2015 r.

1) Zamieszczać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie  o art. 

239 Kodeksu postępowania administracyjnego, każdorazowo w 

przypadku sporządzenia zawiadomienia o odmownym sposobie 

załatwiania sprawy, zgodnie z art. 238 § 1 Kpa;                                2) 

przestrzegać właściwości organów do rozpatrywania skarg, korzystając z 

możliwości, o których mowa w art. 239 Kpa wyłącznie w przypadku 

uprzedniego pouczenia strony o treści ww. przepisu

2 23-24.04.2015 r. Wydział Spraw 

Społecznych 

Zachodniopomorski 

Urząd Wojewódzki       

w Szczecinie

Sposób realizacji zadań 

zleconych gminie z zakresu 

ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, ustawy o 

ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów 

oraz ustawy o opomocy 

osobom uprawnionym do 

alimentów

Wydawać decyzje ws. zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności 

z tyt. otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego bez zbędnej zwłoki z zachowaniem terminów 

określonych w Kpa

Kontrole zewnętrzne 2015 r.



3 14-18.09.2015 r. Wydział Nadzoru i 

Kontroli 

Zachodniopomorski 

Urząd Wojewódzki       

w Szczecinie

Sposób realizacji zadań z 

zakresu pomocy społecznej 

w okresie od 1 stycznia 

2014 r. do dnia kontroli  

1) Przyznawać świadczenia niepieniężne zgodnie z art.106 ust. 4 ustawy o 

pomocy społecznej,    

2) przywoływać stosowne uchwały Rady Miasta Szczecinek, a także 

umieszczać pozostałe, niezbędne elementy w decyzjach 

administracyjnych ws. świadczeń niepieniężnych w ramach wieloletniego 

programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Program 

państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020,

3) prawidłowo kwalifikować osoby i rodziny do udzielenia pomocy w 

ramach programu jw., a także przyznawać pomoc osobom 

przekraczającym 150% kryterium dochodowego ze środków własnych 

gminy, poza ww. programem,  

4) dokonać zwrotu dotacji za rok 2014 w wysokości 585,50 zł wraz z 

odsetkami,           

5) podjąć działania zmierzające do zapewnienia świadczenia 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, określonych w § 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia ws. 

specjalistycznych usług opiekuńczych, przez osoby posiadające niezbędne 

kwalifikacje, 

6) weryfikować możliwości korzystania ze świadczeń innych systemów 

(np. zdrowia) przed podjęciem decyzji ws. przyznania pomocy w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi

4 30.11.2015 r. Państwowy 

Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w 

Szczecinku

Ocena stanu higienicznego 

pomieszczeń i wyposażenia 

Domu Dla Bezdomnych 

"Zacisze" przy ul. 

Wodociągowej 6a w 

Szczecinku 

brak



5 30.11.2015 r. Państwowy 

Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w 

Szczecinku

Ocena stanu higienicznego 

pomieszczeń i wyposażenia 

Noclegownii dla 

bezdomnych przy ul. 

Wiejskiej 4 w Szczecinku 

brak


