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sprawowanie nadzoru nad realizacj ą zada ń samorządu terytorialnego, w tym nad jako ścią działań i przestrzeganiem wymaganego standardu
świadczonych us ług oraz odpowiednim poziomem kwalifikacji kadr w jednostkach organizacyjnych pomocy spo łecznej;
sprawowanie nadzoru nad realizacj ą zada ń wojewódzkich i powiatowych urz ędów pracy oraz innych podmiotów, w tym w zakresie stosowania
standardów us ług rynku pracy, spe łniania wymogów kwalifikacyjnych okre ślonych dla dyrektorów i pracowników urz ędów pracy oraz przestrzegania
zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy;
prowadzenie kontroli w powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy spo łecznej, placówkach opieku ńczo-wychowawczych, placówkach
specjalistycznego poradnictwa, o środkach wsparcia, o środkach interwencji kryzysowej, o środkach pomocy spo łecznej, o środkach adopcyjnych,
regionalnych placówkach opieku ńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych o środkach preadopcyjnych;
prowadzenie kontroli placówek zapewniaj ących całodobow ą opiekę osobom niepe łnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesz łym wieku, w
tym prowadzonych na podstawie przepisów o dzia łalności gospodarczej, w zakresie standardów us ług socjalno -bytowych i przestrzegania praw tych
osób;
prowadzenie kontroli powiatowych i wojewódzkich urz ędów pracy oraz innych podmiotów, którym zlecono realizacj ę usług rynku pracy;
wykonywanie zada ń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
wykonywanie zada ń wynikających z ustawy o przeciwdzia łaniu przemocy w rodzinie;
wykonywanie zada ń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast ępczej;
prowadzenie post ępowania administracyjnego w II instancji w sprawach dotycz ących świadcze ń z tytu łu bezrobocia oraz w sprawach zwi ązanych z
wykonywaniem zada ń wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
wspó łpraca z organizacjami pozarz ądowymi oraz prowadzenie kontroli wykonywania zada ń zleconych tym organizacjom;
wykonywanie sprawozdawczo ści, dotyczącej zada ń realizowanych przez jednostki samorz ądu terytorialnego;
prowadzenie spraw zwi ązanych z grobami i cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej;
rozpatrywanie skarg i wniosków, dotycz ących funkcjonowania jednostek oraz podmiotów podlegaj ących nadzorowi i kontroli.

Stanowiska ds nadzoru i kontroli nad zadaniami z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Tel. 48 362 07 03, pokój nr 217
tel. 48 362 03 53, pokój nr 216
Stanowiska ds. polityki rynku pracy
Tel. 48 362 02 25, pokój nr 215
Stanowiska ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i sprawozdawczości
Tel. 48 362 07 21, pokój nr 214
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