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Milicz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 17-18 listopada 2016 r. na podstawie art. 186 pkt 3 lit. a, art. 197b ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

2016, poz. 575, j.t., ze zm.), zwanej dalej ustawą, kontrolerzy z Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Edyta 

Kubicka - starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu oraz Grażyna Zielińska - 

starszy inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu.

Zakres kontroli obejmował realizację zadań samorządu powiatowego dotyczących 

organizowania szkoleń do pieczy zastępczej oraz usamodzielnienia wychowanków pieczy 

zastępczej.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 roku 

przez Wicewojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2016 r. W okresie 

objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2015 roku do 17 listopada 2016 r., funkcję Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawowała Pani Monika Szczepańska, 

odpowiedzialna za wykonywanie zadań w obszarach kontrolowanych zagadnień. W zakresie 

działalności jednostki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowością. 

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny i prawny.
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Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone na podstawie dokumentów 

przedłożonych przez Dyrektora, ankiety z działalności jednostki.

W toku kontroli ustalono:

I. Wyznaczenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

W powiecie milickim Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej (ORPZ) jest 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyznaczone do pełnienia tej roli przez Starostę 

Milickiego Zarządzeniem Nr 26/2011 z dnia 19 października 2011 r., co jest zgodne z art. 

241 ust. 2 ustawy. Organizację PCPR określa Regulamin Organizacyjny przyjęty Uchwałą 

Nr 123/2012 Zarządu Powiatu w Miliczu z dnia 29 marca 2012 r., zmienionego Uchwałą Nr 

187/2016 Zarządu Powiatu Milickiego z dnia 31.08.2016 r. W strukturach jednostki 

wyodrębniono Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz wskazano jego zadania.
(Dow ód, akta kontroli str.: 12,14-35)

II. Organizowanie szkoleń do pieczy zastępczej

1. Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 1 ustawy, organizator rodzinnej pieczy zastępczej jest 

odpowiedzialny za prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy 

zastępczej. Nabór prowadzony jest zgodnie z wypracowanymi zasadami i „dobrą praktyką" 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Polega na promowaniu rodzinnych formy opieki 

zastępczej i idei rodzicielstwa zastępczego w środowisku lokalnym poprzez dotarcie do jak 

największej liczby mieszkańców powiatu milickiego, uwrażliwienie na problematykę 

rodzicielstwa zastępczego, podniesienie poziomu świadomości, a w efekcie pozyskanie 

potencjalnych kandydatów na rodziny zastępcze.

Do najważniejszych działań propagujących ideę rodzicielstwa zastępczego 

i pozyskania ewentualnych kandydatów do pełnienia tej funkcji w powiecie milickim należy 

zaliczyć:

• prowadzenie kampanii informacyjnych dotyczących rodzicielstwa zastępczego 

w parafiach na terenie całego powiatu;

• cykliczne organizowanie Dni Otwartych w PCPR Milicz dla osób zainteresowanych 

tematyką rodzicielstwa zastępczego (29.05.2015 r. -  01.06.2015 r., 30.05.2016 r. -

31.05.2016 r.);
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• zamieszczanie na stronie internetowej Centrum ogłoszeń o poszukiwaniu kandydatów 

do prowadzenia rodzin zastępczych;

• systematyczne zamieszczanie ogłoszeń w lokalnej prasie -  Gazecie Milickiej, 

dotyczących poszukiwania rodzin zastępczych;

• opracowanie i wydanie Informatora PCPR, w którym zamieszczone są informacje jak 

można zostać rodziną zastępczą;

• rozwieszanie plakatów, ulotek w różnych instytucjach użyteczności publicznej 

dotyczących rodzicielstwa zastępczego;

• prowadzenie akcji reklamowych przy okazji różnych imprez okolicznościowych 

na terenie powiatu (Dzień Karpia, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, Wojewódzkie 

Dożynki).
(Dowód, akta kontroli str.: 37,46)

2. W myśl art. 76 ust. 4 pkt 3 i pkt 4 ustawy, organizator rodzinnej pieczy zastępczej 

odpowiedzialny jest za organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. W okresie kontrolowanym wpłynęły 

dwa wnioski z dnia 7.10.2015 r. i z dnia 7.10.2016 r. od dwóch rodzin chętnych do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej. W stosunku do powyższych kandydatów do prowadzenia 

rodzinnej pieczy zastępczej dokonano analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, o 

której mowa w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy i osoby te otrzymały wstępną akceptację (4.11.2015 r.,

13.10.2016 r.), zgodnie z art. 43 ustawy i tym samym zostały dopuszczone do szkolenia. 

Analiza dokumentacji w tym zakresie wskazuje, że w każdym przypadku zebrano komplet 

dokumentów, zaświadczeń i oświadczeń z których wynika, że kandydaci:

1) dająrękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im 

ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do 

nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej oraz

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co
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najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie 

doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku 

zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

8) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
(Dowód, akta kontroli str.: 43, 44, 49-50) 

Po dokonaniu wstępnej akceptacji obie rodziny zostały skierowane na szkolenie 

do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej - Ośrodka Adopcyjnego we Wrocławiu przy 

ulicy Ostrowskiego 7. Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora PCPR, w dniu 18 stycznia 2016 r. 

zostało zawarte porozumienie na nieodpłatne przeprowadzania szkoleń, o których mowa 

w art. 156 ust. 1 pkt 1 la  i 11 b ustawy, pomiędzy:

Powiatem Milickim -  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu reprezentowanym 

przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu, działającą 

z upoważnienia Zarządu Powiatu w Miliczu,

Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego, w imieniu którego z upoważnienia działa Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka 

Polityki Społecznej.

Rodzina E.R.N. ukończyła szkolenie i otrzymała w dniu 28.05.2016 r. świadectwo 

ukończenia szkolenia Nr DOPS/OA/404RZ-32/2016. Szkolenie przeprowadzone zostało 

według programu Pride Rodzinna Opieka Zastępcza, zatwierdzonego decyzją Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej Nr 27/2013/RZ z 29.11.2013 r. Natomiast rodzina J.D.K. jest nadal 

w trakcie szkolenia, które rozpoczęła 5.10.2016 r.

(Dowód, akta kontroli str.: 39 ,40-41,44) 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy, starosta prowadzi rejestr danych o osobach:

• zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej 

niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
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• pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej 

oraz prowadzących rodzinny dom dziecka zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Starosta Milicki w dniu 25.09.2014 r. upoważnił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie do prowadzenia w jego imieniu ww. rejestru danych. W dniu kontroli oba rejestry 

zawierały informacje o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy, tj.:

1) imię i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) obywatelstwo;

4) adres miejsca zamieszkania;

5) stan cywilny;

6) wykształcenie;

7) zawód;

8) miejsce pracy;

9) źródła dochodu;

10) dane o warunkach mieszkaniowych;

11) dane niezbędne do stwierdzenia, że osoba może sprawować właściwą opiekę nad 

dzieckiem, wynikające z zaświadczenia lekarskiego oraz opinii, o których mowa w art. 42 ust. 

1 pkt 5; (zaśw. lek., opinia psych.)

12) zakres ukończonych szkoleń;

13) liczbę umieszczonych dzieci i osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 - w przypadku osób, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2- pełniących funkcję rodziny zastępczej;

14) informację o pełnieniu przez rodzinę zastępczą zawodową funkcji pogotowia rodzinnego 

lub funkcji rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej.

W myśl art. 46 ust. 4 ustawy, dane z rejestru są przekazywane do Sądu, w tym wypadku 

do Sądu Rejonowego w Miliczu III Wydział Rodzinny i Nieletnich. Czynność ta dokonywana 

jest raz do roku lub w sytuacji, gdy następują zmiany w rejestrze. W okresie kontrolowanym 

informacje z rejestru osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny 

zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka zostały przekazane 

pismami: z dnia 31.08.2015 r. znak PCPR/7168/2015, z dnia 16.11.2016 r. znak 

PCPR/9453/2016. Natomiast dane z rejestru osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka przekazano do Sądu pismami: z dnia 09.03.2015 r. znak 

PCPR/2135/2015, z dnia 12.06.2015 r. znak PCPR/5340/2015, a dnia 09.11.2016 r. pismem
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znak PCPR9300/2016 poinformowano Sąd, że jedyni kandydaci wpisani do tego rejestru 

zrezygnowali i zostali z niego wykreśleni. Poniżej przedstawiono wykaz liczbowy rodzin 

pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz 

prowadzących rodzinny dom dziecka wpisanych do rejestru na dzień:

LP. Rodzaj rodziny zastępczej 31.08.2015 r. 16.11.2016 r.

1 Rodzinny dom dziecka 1 1

2 Rodzina zastępcza zawodowa 2 1

3 Rodzina zastępcza zawodowa pełniąc funkcję 
pogotowia rodzinnego

1 1

4 Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna 1 1

5 Rodzina zastępcza niezawodowa 11 12
(Dow ód, akta kontroli str.: 45, 47, 48)

III. Usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej

Zgodnie z art. 140 ustawy osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę 

zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną 

placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy nastąpiło na 

podstawie orzeczenia Sądu przyznaje się pomoc:

• na kontynuowanie nauki,

• na usamodzielnienie

• na zagospodarowanie.

Obowiązek ten, w myśl art. 180 pkt 13 lit. b ustawy należy do zadań własnych powiatu, 

a bezpośrednio w powiecie milickim wykonuje je Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

zgodnie z § 6 ust.2 pkt 10 lit. b Regulaminu Organizacyjnego, przyjętego Uchwałą 

Nr 123/2012 Zarządu Powiatu w Miliczu z dnia 29 marca 2012 r., zmienionego Uchwałą 

Nr 187/2016 Zarządu Powiatu Milickiego z dnia 31.08.2016 r. Do przyznawania takiej 

pomocy Starosta Milicki upoważnił Dyrektora PCPR w Miliczu.

W okresie objętym kontrolą 18 osób osiągnęło pełnoletność i tym samym rozpoczęło proces 

usamodzielnienia, dwie z tych osób otrzymały na swój wniosek pomoc na kontynuowanie 

nauki.

Ponadto 26 osobom, które ukończyły 18 rok życia przed okresem objętym kontrolą, w okresie 

objętym kontrolą przyznano pomoc:

• 5 osobom na usamodzielnienie;

• 15 osobom na kontynuację nauki;
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• 6 osobom na zagospodarowanie.
(Dow ód, akta kontroli str.: 51-55)

Przeanalizowano dokumentację 10 osób (zgodnie z programem kontroli), wybranych z listy 

osób korzystających w okresie kontrolowanym z pomocy, w związku z procesem 

usamodzielnienia. Poddano analizie decyzje i dokumentację następujących osób:

1. Iwona M ., decyzja Nr 12/U/2015 z 25.08.2015 r . , pomoc na zagospodarowanie;

2. Monika G., decyzja Nr 2/U/2016 z 25.05.2016 r., Nr 9/U/2016 z 21.09.2016 r. pomoc 

na kontynuację nauki;

3. Kamil. W., decyzja Nr 13/U/2015 z 11.09.2015 r., pomoc na usamodzielnienie;

4. Tymoteusz J., decyzjaNr 16/U/2015 z 08.10.2015 r., pomoc na kontynuację nauki;

5. Sylwia G., decyzja Nr 5/U/2016 z 12.03.2015 r., Nr 14/U/2015 z 24.09.2015 r., 

Nr 15/U/2015 z 20.10.2016 r., pomoc na kontynuację nauki, Nr 7/U/2015 z 06.03.2015 r., 

pomoc na zagospodarowanie.

6. Remigiusz K , decyzja Nr 20/U/2015 z 19.10.2015 r., Nr 14/U/2016 z 20.10.2016 r., 

pomoc na kontynuację nauki;

7. Rafał Ł., decyzjaNr l/U/2015 z 07.01.2015 r., pomoc na zagospodarowanie;

8. Aneta J., decyzjaNr 2/U/2015 z 19.01.2015 r., pomoc na zagospodarowanie;

9. Andrzej R., decyzjaNr 3/U/2015 r. z 23.01.2015 r., pomoc na zagospodarowanie;

10. Julita P., decyzja Nr 6/U/2016 z 14.09.2016 r. uchylająca decyzję Nr 4/U/2012 

z 04.06.2012 r. na kontynuację nauki.

W wyniku analizy dokumentacji, na podstawie której przyznano pomoc poszczególnym 

osobom, należy stwierdzić:

• Wszystkim osobom przyznano pomoc zgodnie z art. 141 ustawy, osoby te przebywały 

w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

-  3 lat - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą 

spokrewnioną,

-  1 roku - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą 

niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę 

opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

• Pomoc na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie przyznawano osobom 

usamodzielnianym, których dochód miesięczny nie przekraczał kwoty 1200 zł, zgodnie 

z art. 142 ust. 1. Podstawą uznania wysokości dochodu były najczęściej oświadczenia 

wnioskodawców.

7



• Każdy rodzaj pomocy (na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz 

na zagospodarowanie) dla osoby usamodzielnianej, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy 

był przyznawany lub udzielany na wniosek tej osoby, zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy.

• Wszystkie osoby wnioskujące o pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie 

wyznaczyły opiekuna usamodzielnienia, zgodnie z art. 145 ust. 3 ustawy. Natomiast tylko 

w dwóch przypadkach opiekun usamodzielnienia został wskazany przez osobę 

usamodzielnianą na co najmniej rok przed ukończeniem przez nią pełnoletności, zgodnie 

z art. 145 ust. 2 ustawy. W pozostałych 8 przypadkach opiekun wyznaczony był w roku 

ukończenia 18 r.ż., zwykle równocześnie z opracowaniem indywidualnego programu 

usamodzielnienia, najczęściej na miesiąc przed ukończeniem 18 r.ż.

• Wszystkie osoby posiadały opracowany indywidualny program usamodzielnienia, zgodnie 

z art. 145 ust. 4 ustawy. W dwóch przypadkach nie było daty ich opracowania, w jednym 

opracowano go rok po ukończeniu 18 r.ż. osoby usamodzielnianej, w pozostałych 

7 przypadkach, program opracowano na miesiąc przed ukończeniem 18 r.ż.

• Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy, w 7 przypadkach osoba wnioskująca o pomoc 

na kontynuowanie nauki lub na usamodzielnienie posiadała zatwierdzony indywidualny 

program usamodzielnienia, (w tym w dwóch brakowało dat), w trzech przypadkach 

nie było ani daty ani zatwierdzenia programu przez kierownika.

• Pomoc na usamodzielnienie została przyznana zgodnie z kryteriami określonymi 

w art. 149 ustawy, tj.

Osoba przebywająca:

- w rodzinie zastępczej spokrewnionej minimum 3 lata - otrzymała nie mniej niż 3300 zł;

- w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

rodzinnej:

H od 1 roku do 2 lat -  otrzymała nie mniej niż 1650 zł,

■ od 2 do 3 lat -  otrzymała nie mniej niż 3300 zł,

“ powyżej 3 lat -  otrzymała nie mniej niż 6600 zł.

W analizowanych 5 przypadkach przyznano pomoc pieniężną na usamodzielnienie

w wysokości: 3300zł, 2 x 4941 zł, 5166 zł, 6600 zł.

• Pomoc na kontynuowanie nauki została przyznana zgodnie z kryteriami określonymi 

w art. 146 ustawy, wszystkie osoby, których dokumentację przeanalizowano (3 osoby) 

otrzymały nie mniej niż 500 zł.



• Pomoc na zagospodarowanie została przyznana zgodnie z kryteriami określonymi w art. 

150 ustawy. Analiza dokumentów 3 osób wnioskujących o tę pomoc wskazała, że 

wnioskodawcy otrzymali pomoc pieniężną (lub rzeczową) na zagospodarowanie 

w wysokości 1500 zł każdy.

• Wszystkie postępowania dotyczące przyznanej pomocy zakończone były wydaniem 

decyzji. Ich analiza wskazuje, że zawierają one elementy wskazane w art. 107 Kpa 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.), były również skutecznie doręczone. W przypadku decyzji 

Nr l/U/2015 z 7.01.2015 r., (dotyczącej przyznania pomocy na zagospodarowanie), 

zdecydowanie przekroczono ustawowy termin jej wydania. Wniosek odnośnie pomocy 

wpłynął do PCPR w dniu 20.08.2014 r., następnie pismem z dnia 25.08.2014 r. PCPR 

wydłużył termin jej załatwienia do 31.12.2014 r., a dopiero 18.12.2014 r. PCPR wezwał 

wnioskodawcę do uzupełnienia braków. W międzyczasie nie wystosowano żadnych 

innych pism ponaglających.

• Podstawą dokonania oceny końcowej procesu usamodzielnienia były oświadczenia osób 

usamodzielnianych, że nie będą już wnioskowały o żadną pomoc. W wyniku analizy 

dokumentacji stwierdzono, że w dwóch przypadkach dokonano takiej oceny. W jednym 

nie była ona opatrzona datą (wychowanek K. W.).
(Dow ód, akta kontroli str.: 55-65)

IV. Poradnictwo prawne i psychologiczne dla wychowanków usamodzielnianych

Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora PCPR w Miliczu, Organizator Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej udziela wsparcia psychologicznego osobom zainteresowanym. Na terenie siedziby 

PCPR w Miliczu udziela jej:

• Bożena O. -  psycholog, zatrudniona na umowę zlecenie, przyjmuje zgodnie 

z grafikiem, który przedkłada w miesiącu poprzedzającym, dyżury pełni średnio 

4 x w miesiącu po dwie godziny, zwykle po południu.

• Katarzyna F. - psycholog, zatrudniona w PCPR na umowę o pracę w wymiarze 1/2 

etatu (4 godziny dziennie). Poradnictwo realizowane jest codziennie w godzinach 

pracy pracownika, w zależności od dyżuru przed lub po południu.

Poradnictwo prawne prowadzi Kancelaria Adwokacka Robert W., z którą podpisano umowę 

cywilnoprawną. Prawnik pełni dyżury w siedzibie PCPR średnio 2 razy w miesiącu po dwie 

godziny, przeważnie we wtorki.
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Specjaliści prowadzą rejestry udzielonych porad, w których odnotowują: liczbę przyjętych 

osób, płeć, wiek, rodzaj udzielonej pomocy. W przypadku psychologów do ich zadań należy 

także opracowywanie diagnoz, udziały w zespołach, konsultacje.

Informacja odnośnie dyżurów ww. osób jest umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

PCPR oraz na stronie internetowej jednostki. (Dowód, akta kontroli str.: 66-67)

W wyniku zakończonej kontroli kompleksowej stwierdzono nieprawidłowość:

1. Dyrektor PCPR w pojedynczych (3) przypadkach nie zatwierdził indywidualnego 

programu usamodzielnienia.

Wobec dokonanych ustaleń wydaje się zalecenie pokontrolne:

1. Indywidualny program usamodzielnienia powinien być zatwierdzony przez kierownika

powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Podstawa prawna: art. 145 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 575 j.t. ze zm.).
Termin realizacji: na bieżąco.

Pouczenie
Zgodnie z art. 197 d ust. 1, 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 j.t.), kontrolowana jednostka, której wydano 
zalecenia pokontrolne, może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zaleceń, zgłosić do 
nich zastrzeżenia.

Kierownik jednostki kontrolowanej w terminie do 28 lutego 2017 roku proszony jest 
o przekazanie Wojewodzie Dolnośląskiemu informacji o sposobie wykonania zaleceń lub 
wykorzystania wniosków lub przyczyn ich niewykorzystania, bądź o innym sposobie 
usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.

(k ierow nik  kom órki do spraw  kontroli)
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