Białystok, 15 lipca 2015 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
PS-II.431.6.2015.MCZ

Pan
Sławomir Jerzy Snarski
Starosta Bielski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i
administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 z późn. zm.) w dniu
15 czerwca 2015r. kontrolę w Starostwie Powiatowym w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza
46, 17-200 Bielsk Podlaski przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:
- Pani Małgorzata Czerniawska - starszy inspektor wojewódzki, Nr leg. służbowej 62/09
kierownik zespołu kontrolnego;
- Pani Irena Szaruta - starszy inspektor wojewódzki, Nr leg. służbowej 14/2014
na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 6/2015, znak PS-II.431.6.2015.MCZ z dnia
1 czerwca 2015 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja
Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku.
Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:
Wykonywanie przez powiat zadań administracji rządowej w zakresie:
1. realizacji dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i
usług opiekuńczych,
2. organizacji na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o
niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
3. świadczenia pomocy w przygotowaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w
drodze wyjątku emerytur i rent,
4. analizy sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w
tym zakresie stosownych inicjatyw,
za okres od 1 stycznia 2014r. do dnia kontroli.
Wykonywanie zadań w kontrolowanym okresie oceniam pozytywnie.
W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że zadanie wynikające z art. 73. ust.
1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz o niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012r., poz. 400)

realizuje Wydział Oświaty Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego
oraz Wydział Organizacyjno – Prawny w Bielsku Podlaskim, a zadania wynikające z art. 73.
ust. 1 pkt 3 i 4 cytowanej ustawy realizuje jednostka organizacyjna Starostwa – Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim.
W związku z tym, że nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym
zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
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