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

W dniach 28 - 3 0  grudnia 2016 r. na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), zespół 

kontrolny w składzie Edyta Kubicka -  przewodniczący i Honorata Borowiec -  kontroler 

z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Legnicy dotyczącą realizacji zadań powiatu wynikających z art. 19 i art. 20 

ustawy o pomocy społecznej, struktury organizacyjnej jednostki oraz kwalifikacji 

zawodowych pracowników. Kontrolą objęto okres od 1 grudnia 2015 roku do 28 grudnia 

2016 roku. 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 grudnia 2015 r. do dnia kontroli funkcję 

dyrektora jednostki sprawowała Pani Anna Piątek - Olszuk, odpowiedzialna za wykonywanie 

zadań w obszarach kontrolowanych zagadnień.

W zakresie działalności jednostki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywną. 

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony stan faktyczny.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy powstało na mocy uchwały 

Nr IY/13/99 Rady Powiatu w Legnicy z dnia 30 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy. Jednostka funkcjonuje w oparciu 

o Regulamin Organizacyjny przyjęty uchwałą Nr 24/87/2015 Zarządu Powiatu Legnickiego 

z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy. W § 4 wskazano zadania, które realizuje Centrum



określone w przepisach o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W § 11 pkt 11 

Regulaminu wskazano, iż w strukturze PCPR funkcjonuje Zespół Interwencji Kryzysowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy na mocy Zarządzenia

Nr 45/2011 Starosty Legnickiego z dnia 1 grudnia 2011 r. zostało wyznaczone 

na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy oraz wszyscy pracownicy 

zatrudnieni na stanowiskach związanych z merytoryczną działalnością jednostki posiadali 

kwalifikacje zawodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej i ustawą

0 pracownikach samorządowych. Dyrektor PCPR została również prawidłowo upoważniona 

przez Starostę lub Zarząd Powiatu do załatwiania indywidualnych spraw m.in. z zakresu 

pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zajmuje

pomieszczenia na trzecim piętrze budynku wielokondygnacyjnego przy Placu Słowiańskim 

1. Nieruchomość jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych i poruszających 

się na wózkach inwalidzkich.

W powiecie legnickim zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, uchwałą 

Nr XXXII/173/2013 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 19 grudnia 2013 roku została przyjęta 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 — 2016 w powiecie 

legnickim. W Strategii zapisano, iż została ona opracowana w oparciu o dane pochodzące 

z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu, Urzędu Statystycznego i Powiatowego 

Urzędu Pracy. Nadzór nad realizacją Strategii prowadzony był przez Dyrektora PCPR, 

natomiast nadzór merytoryczny nad realizacją szczegółowych zadań należał 

do poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu, organizacji pozarządowych

1 kościelnych. W czasie działań kontrolnych Dyrektor PCPR przedłożyła „Sprawozdanie 

z realizacji celów zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 

2014 - 2016 w powiecie legnickim”. Rada Powiatu Legnickiego na XIX Sesji Rady Powiatu 

Legnickiego w dniu 24.11.2016 r. przyjęła sprawozdanie z realizacji Strategii bez uwag.

Podczas kontroli ustalono, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Legnicy realizowało prawidłowo zadania własne powiatu wynikające z art. 19 pkt 1, 2, 6, 

7, 10, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 ustawy o pomocy społecznej. Zadania wynikające 

z art. 19 pkt 8 ustawy w okresie objętym kontrolą nie były realizowane ze względu na brak 

zgłaszanych potrzeb w tym zakresie. Powiat Legnicki nie prowadzi mieszkań chronionych 

i ośrodków interwencji kryzysowej, o których mowa w art. 19 pkt 11 i 12 ustawy. Zadania
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ośrodka realizuje Zespół Interwencji Kryzysowej (ZIK), który znajduje się w strukturach 

organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy. W przypadku 

zgłoszenia się osoby potrzebującej wsparcia w formie schronienia, osoba taka może zostać 

skierowana do ośrodka wsparcia położonego najbliżej miejsca zamieszkania, 

tj. w Głogowie, Ścinawie, Legnicy, Wałbrzychu.

Odnosząc się do zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 

i wynikających z treści art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej należy wskazać, 

że żadne z nich nie było realizowane ze względu na brak osób posiadających status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą w tym również wniosków o udzielenie pomocy w zakresie 

interwencji kryzysowej.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy prowadzenie 

i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej. Ustalono, że na 

terenie powiatu legnickiego funkcjonują dwa ośrodki wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi. Realizowane są również zadania wynikające z rządowych 

programów.

Zgodnie z art. 112 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, starosta 

przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością 

jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego oraz ośrodków wsparcia, domów 

pomocy społecznej. Kontrola wykazała, że Dyrektor PCPR w Legnicy sprawuje nadzór nad 

podległymi jednostkami pomocy społecznej.

Podsumowanie

W jednostce kontrolowanej nie stwierdzono występowania uchybień ani 

nieprawidłowości, w związku z tym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

(podpis kierownika jednostki kontrolującej)
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