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Pani
Celina Róg
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kamiennej Górze

W Y S T Ą P I E N I E  P O K O N T R O L N E

W dniach 26 -  28 października 2016 roku na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 930, ze zm.), zwanej 

w dalszej części „ustawą”, kontrolerzy Piotr Szafarowicz -  starszy inspektor wojewódzki 

i Grażyna Zielińska -  starszy inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę 

kompleksową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze w zakresie 

realizacji zadań powiatu wynikających z art. 19 i art. 20 ustawy o pomocy społecznej, 

struktury organizacyjnej jednostki oraz zgodności kwalifikacji zawodowych jej pracowników. 

Kontrolą objęto okres od dnia 1 października 2015 roku do dnia 26 października 2016 roku. 

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 r. przez 

Wicewojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2016 roku. W okresie 

objętym kontrolą funkcję dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej 

Górze, zwanego w dalszej części „centrum pomocy”, pełniła Pani Celina Róg odpowiedzialna 

za wykonywanie zadań podlegających ocenie. W zakresie działalności jednostki objętej 

kontrolą wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, a jej uzasadnieniem 

jest ustalony w Protokole kontroli z dnia 4 grudnia 2016 roku stan faktyczny 

i prawny, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze jest jednostką 

organizacyjną powiatu kamiennogórskiego powołaną do życia w 1999 roku. Bieżącą



działalność centrum pomocy w zakresie realizacji zadań własnych powiatu oraz zadań 

administracji rządowej realizowanych przez powiat i wynikających z przepisów ustaw:

0 pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych oraz ustawy o pracownikach samorządowych i samorządzie powiatowym 

określał, w okresie objętym kontrolą, Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze nadany uchwałą nr 123/2012 Zarządu Powiatu 

Kamiennogórskiego z dnia 12 lipca 2012 roku, zmieniony uchwałą nr 208/2013 Zarządu 

Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 15 października 2013 roku. Mimo, że treść § 12 ust. 1 

Regulaminu wskazuje na możliwość tworzenia komórek organizacyjnych w postaci 

„działów” i „samodzielnych stanowisk pracy”, to jednak w strukturze organizacyjnej centrum 

pomocy opisanej w § 11 ust. 1 Regulaminu nie ma „zespołu do spraw rodzinnej pieczy 

zastępczej”, co nakazuje art. 76 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 575, ze zm.). Należy więc uzupełnić zapisy 

Regulaminu w zakresie struktury organizacyjnej centrum pomocy.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze oraz 

wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z merytoryczną i statutową 

działalnością centrum mają wymagane przepisami prawa kwalifikacje zawodowe. Na dzień 

kontroli, Dyrektor centrum pomocy nie przedłożył aktualnego upoważnienia Starosty 

Kamiennogórskiego do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach 

należących do właściwości powiatu w zakresie ustawy o pomocy społecznej, o czym mowa 

w art. 112 ust. 5 tejże ustawy. Podobnie pracownik zatrudniony na stanowisku kierownika 

działu świadczeń podpisywał decyzje przyznające pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki

1 usamodzielnienie dla osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo -  

wychowawcze na podstawie nieważnego już upoważnienia z dnia 1 lipca 2011 roku.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w jednostce organ kontrolny 

ustalił, że zadania własne powiatu wynikające z art. 19 pkt 1, 2, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 

i art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej były realizowane w sposób prawidłowy. 

Zadania wskazane w art. 19 pkt 8 i 16 oraz w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 cytowanej ustawy 

nie były realizowane ze względu na brak cudzoziemców posiadających status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą. Z kolei, realizacja zadań powiatu opisanych w art. 19 pkt 6 i 10 

oraz w art. 20 ust. 1 pkt 2 i dotyczących wydawania decyzji administracyjnych 

w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej obarczona była następującymi 

błędami i uchybieniami:
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1) we wszystkich podlegających ocenie decyzjach przyznających pomoc pieniężną 

na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom wymienionym w art. 19 pkt 6 

ustawy stwierdzono błędne oznaczenie organu uprawnionego do wydawania niniejszych 

decyzji, niezgodny z przepisami prawa czas, na który została przyznania pomoc pieniężna 

oraz nieuzasadnione zastosowanie przepisu o rygorze natychmiastowej wykonalności,

2) w pięciu sprawach decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydano przed 

okresem uprawomocnienia się decyzji gmin o skierowaniu do domu pomocy społecznej, 

natomiast we wszystkich decyzjach o umieszczeniu w domu pomocy społecznej błędnie 

oznaczono organ uprawniony do wydawania decyzji w tych sprawach,

3) we wszystkich podlegających ocenie decyzjach o skierowaniu do ośrodka wsparcia 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi na czas nie dłuższy niż 3 miesiące oraz na kolejny 

pobyt na czas określony błędnie oznaczono organ uprawniony do wydawania tych decyzji, 

a także w aktach postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o skierowaniu 

na kolejny pobyt na czas określony nie zgromadzono dokumentacji potwierdzającej 

dokonanie oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania 

wspierająco -  aktywizującego, jak i przygotowanego indywidualnego planu postępowania 

wspierająco -  aktywizującego, o czym mowa w § 7 ust. 6 i 7 rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586, ze zm.).

Ponadto organ kontrolny ustalił, że zadanie własne powiatu określone w art. 19 pkt 12 

ustawy o pomocy społecznej nie było realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kamiennej Górze. Dyrektor centrum pomocy oświadczył, że na terenie powiatu 

kamiennogórskiego nie funkcjonuje żaden ośrodek interwencji kryzysowej, natomiast 

specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i prawne udzielane jest w siedzibie centrum. 

W przypadku konieczności zapewnienia schronienia osobie będącej w sytuacji kryzysowej, 

istnieje możliwość skorzystania z miejsc noclegowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

w Wałbrzychu. Powiat Kamiennogórski nie ma jednak formalnie uregulowanej tej kwestii. 

Nie można więc twierdzić, że zapewnia schronienie, o którym mowa w art. 47 ustawy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kamiennej Górze stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1) Dyrektor centrum pomocy nie posiada aktualnego upoważnienia Starosty 

Kamiennogórskiego do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy 

społecznej,
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2) we wszystkich decyzjach administracyjnych z zakresu pomocy społecznej podlegających 

ocenie błędnie oznaczono organ uprawniony do ich wydawania,

3) w decyzjach przyznających pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki nie zastosowano 

normy wynikającej z art. 89 ust. 3 ustawy oraz § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy 

na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie,

4) decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydawano przed uprawomocnieniem 

się decyzji gmin o skierowaniu do domu pomocy społecznej,

5) decyzje o skierowaniu na kolejny pobyt na czas określony do ośrodka wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi wydawano bez zgromadzenia dokumentacji potwierdzającej 

dokonanie przez zespół wspierająco -  aktywizujący oceny możliwości zaproponowania 

osobie indywidualnego planu postępowania wspieraj ąco -  aktywizującego, jak 

i przygotowanego indywidualnego planu postępowania wspierająco -  aktywizującego,

6) Powiat nie zapewnia schronienia dla osób będących w sytuacji kryzysowej.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień wydaje się następujące zalecenia 

pokontrolne:

1) Uaktualnić upoważnienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kamiennej Górze do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach 

z zakresu pomocy społecznej.

Podstawa prawna: art. 112 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 930, ze zm.). Termin realizacji: niezwłocznie.

2) Oznaczać organ uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych 

sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Podstawa prawna: art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 23, ze zm.), w związku z art. 112 ust. 5 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 930, ze 

zm.). Termin realizacji: na bieżąco.

3) Pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla osób wskazanych w art. 88 ust. 1 ustawy 

przyznawać na czas trwania roku szkolnego i roku akademickiego.

Podstawa prawna: § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki 

oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012, poz. 954). Termin realizacji: na bieżąco.

4) Decyzje w sprawach o skierowaniu na kolejny pobyt na czas określony do ośrodka 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydawać po zgromadzeniu dokumentacji
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potwierdzającej dokonanie przez zespół wspierająco -  aktywizujący oceny możliwości 

zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspieraj ąco -  aktywizującego, 

jak i przygotowanego indywidualnego planu postępowania wspierająco -  aktywizującego. 

Podstawa prawna: § 7 ust. 5, 6 i 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 

1586). Termin realizacji: na bieżąco.

5) Zapewnić schronienie dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu.

Podstawa prawna: art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2016, poz. 930, ze zm.). Termin realizacji: niezwłocznie.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 930, ze zm.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia 
do Wojewody Dolnośląskiego. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni 
od dnia ich doręczenia. W terminie do dnia 28 lutego 2017 roku kierownik jednostki 
podlegającej kontroli winien powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji 
zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w niniejszym wystąpieniu.

Pouczenie:
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