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Pomocy Rodzinie w Trzebnicy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 1 7 - 1 8  listopada 2016 r. na podstawie art. 122 i art. 186 pkt 3 lit. b ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2016 r., poz. 575, ze zm.) kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie Tomasz Borecki -  

inspektor wojewódzki i Honorata Borowiec -  starszy inspektor wojewódzki przeprowadzili 

kontrolę problemową w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Trzebnicy zwanym w dalszej części „ Centrum” łub „PCPR”.

Zakres kontroli obejmował realizację zadań samorządu powiatowego dotyczących 

organizowania szkoleń dla kandydatów do pieczy zastępczej oraz organizowania wsparcia 

osobom usamodzielnianym w pieczy zastępczej. Kontrolę przeprowadzono zgodnie 

z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 roku przez Wicewojewodę Dolnośląskiego Planem 

Kontroli na II półrocze 2016 roku.

W okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 listopada 2016 r. 

funkcję Dyrektora PCPR pełniła Pani Zofia Kaczmarek odpowiedzialna za realizację zadań 

w ocenianych obszarach. W zakresie działalności Centrum podlegającej kontroli wydaje się 

ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny 

i prawny.



Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań oraz oświadczeń składanych przez pracowników PCPR. 

Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod numerem 2/2016.

W toku kontroli ustalono: 

I. Wyznaczenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

W powiecie trzebnickim Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej (ORPZ) jest 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyznaczone do pełnienia tej roli przez Starostę 

Trzebnickiego zarządzeniem nr 52/11 z dnia 3 października 2012 r., co jest zgodne z art. 76 

ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 575, ze zm.) zwanej w dalszej części wystąpienia „ustawą”. 

Organizację PCPR określa Regulamin Organizacyjny przyjęty uchwałą nr 31/16 Zarządu 

Powiatu Trzebnickiego z dnia 8 kwietnia 2016 r. W strukturach jednostki wyodrębniono 

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz wskazano jego zadania, zgodnie z art. 76 ust. 2 

ustawy.

(dowód akta kontroli str. 16 - 30 )

II. Prowadzenie przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej naboru kandydatów 

do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej oraz do pełnienia funkcji dyrektora 

placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

W celu pozyskania kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej PCPR 

prowadził następujące działania promocyjne:

• w ramach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego organizowane były dni otwarte, 

w czasie których do dyspozycji osób zainteresowanych pozostawali specjaliści 

udzielający informacji w przedmiotowej sprawie;

• zamieszczano informacje nt. rodzicielstwa zastępczego na stronie internetowej 

Centrum oraz w mediach społecznościowych;

• zamieszczano ogłoszenia w lokalnej prasie;

• prowadzono akcje informacyjne z użyciem ulotek i plakatów w trakcie imprez 

powiatowych, czy gminnych.

(dowód akta kontroli str. 33 - 40)
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III. Organizowanie szkoleń, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy, zgodnie z art. 76 

ust. 4 pkt 3 ustawy.

PCPR nie prowadzi szkoleń dla kandydatów do pełnienia pieczy zastępczej. 

Zgłaszające się osoby po otrzymaniu wstępnej akceptacji kieruje się w ramach zawartego 

porozumienia nr 6/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. na szkolenie prowadzone przez 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny we Wrocławiu.

(dowód akta kontroli str. 45 -  46)

IV. Dokonywanie w stosunku do kandydatów do prowadzenia rodzinnej pieczy 

zastępczej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, o której mowa w art. 42 

ust. 1 i 2 ustawy i wstępnej akceptacji zgodnie z art. 43 ustawy.

W okresie objętym kontrolą do Centrum zgłosiło się łącznie 8 kandydatów 

do prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej, z czego do szkolenia zostało zakwalifikowanych 

3 kandydatów.

W 2015 r. jedna osoba wystąpiła z wnioskiem o przekwalifikowanie jej z rodziny 

zastępczej niezawodowej na zawodową i spełniła warunki określone w art. 42 ust. 1 i 2 

ustawy oraz uzyskała wstępną akceptację ORPZ zgodnie z art. 43 ustawy. Doszkolenie 

odbyło się w 2016 r.

W 2016 r. małżeństwo, które zgodnie z postanowieniem Sądu sprawuje aktualnie 

pieczę nad dwójką dzieci zostało zakwalifikowane do szkolenia na niezawodową rodzinę 

zastępczą. Rodzina jest w trakcie uzupełniania braków w zakresie:

1. dokumentów potwierdzających, iż osoby te, cyt.: „nie są i nie były pozbawione władzy 

rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona” (art. 42 ust. 

1 pkt 2 ustawy); oraz cyt.: „wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki 

obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego” (art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy)

2. opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada 

co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie 

doświadczenie w poradnictwie rodzinnym (art. 42 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy). Kandydaci 

oczekują na badanie psychologiczne.

W toku kontroli ustalono, że po zebraniu pełnej dokumentacji zbiera się „zespół 

kwalifikacyjny”, złożony z: psychologa, pracownika socjalnego i koordynatora rodzinnej 

pieczy zastępczej, który analizuje zgromadzone dokumenty i dokonuje oceny kwalifikacyjnej 

kandydata. Ze spotkania sporządzany jest „Protokół z oceny kwalifikacyjnej kandydata 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka”.
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Ponadto w kontrolowanym okresie jedna rodzina, która ukończyła szkolenie 

prowadzone przez innego ORPZ zgłosiła gotowość do przyjęcia dzieci.

W czasie objętym kontrolą nie zgłosił się żaden kandydat z wnioskiem o szkolenie 

na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

(dowód akta kontroli str.31 -  32, 41 - 44 )

V. Wydawanie przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej kandydatom 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej, prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka świadectw ukończenia szkoleń, zgodnie z art. 44 ust.l ustawy.

W okresie objętym kontrolą PCPR nie organizował szkoleń, gdyż na mocy zawartego 

porozumienia zadanie to realizował DOPS OA we Wrocławiu. Osoby pełniące funkcje rodzin 

zastępczych w swoich aktach posiadają załączone świadectwa ukończenia stosownego 

szkolenia.

(dowód akta kontroli str. 47 - 48)

VI. Wydawanie przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej kandydatom 

do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 

świadectw ukończenia szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji 

dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 

zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 4 ustawy.

W okresie objętym kontrolą nie zgłosił się żaden kandydat z wnioskiem o objęcie 

go szkoleniem w ww. zakresie.

(dowód akta kontroli str. 13)

VII. Wydawanie przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na wniosek osób 

posiadających świadectwa ukończenia szkolenia, zaświadczeń kwalifikacyjnych, opinii 

o spełnieniu warunków i oceny predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej, 

zgodnie z art. 45, art. 76 ust.4 pkt 2 ustawy.

PCPR w okresie objętym kontrolą wydał na wniosek osób posiadających świadectwo 

ukończenia szkolenia łącznie 3 zaświadczenia kwalifikacyjne, o których mowa w art. 45 

ustawy.

(dowód akta kontroli str. 13, 49 - 50)
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VIII. Zgodność zaświadczenia kwalifikacyjnego potwierdzającego ukończenie szkolenia, 

spełnianie warunków i posiadanie predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej 

ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

ws. wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego, zgodnie z art. 45 i art. 48 ustawy.

Wydawane przez Centrum zaświadczenia kwalifikacyjne w części dotyczącej opinii 

nie zawiera zapisów mówiących o tym, że osoba, cyt.: „posiada predyspozycje 

do sprawowania pieczy zastępczej, a także został(a) zakwalifikowany(na) do pełnienia funkcji 

( • • • ) ” ■

Mając na względzie powyższe, w przyszłości należy uwzględnić treści zawarte we wzorze 

zaświadczenia kwalifikacyjnego wskazane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 272 poz. 1609).

(dowód aha kontroli str. 13, 49-50)

IX. Prowadzenie przez starostę rejestru danych o osobach zakwalifikowanych 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej 

lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka (art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy) oraz rejestru 

danych o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny 

zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka (art. 46 ust. 1 pkt 

2 ustawy).

Na podstawie upoważnienia Starosty Trzebnickiego nr 1/2016 z dnia 31 sierpnia 

2016 r. prowadzony jest rejestr danych:

1. o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

2. o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej oraz 

prowadzących rodzinny dom dziecka.

Prowadzone przez Centrum rejestry zawierają wszelkie wymagane dane, zgodne 

z zapisami art. 46 ust. 2 ustawy.

W rejestrze osób zakwalifikowanych (...) ujętych zostało 21 osób stanowiących łącznie 

13 rodzin zastępczych, natomiast w rejestrze osób pełniących (...) ujętych zostało 27 osób 

stanowiących łącznie 16 rodzin zastępczych.

(dowód aha kontroli str. 51 - 60)

X. Przekazywanie danych z rejestru do właściwego Sądu, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy.

W okresie objętym kontrolą Centrum, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy przekazało 

do Sądu Rejonowego w Trzebnicy dane z rejestru osób pełniących funkcje rodziny zastępczej
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zawodowej, niezawodowej, rodzinnego domu dziecka w terminie: 14 września 2016 r.

Do tego samego Sądu Rejonowego przekazano również dane z rejestru osób

zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej, 

rodzinnego domu dziecka, w terminach: 26 lutego 2016 r. oraz 10 października 2016 r.

(dowód akta kontroli str. 61 - 66)

XI. Przyznawanie zgodnie z art. 140 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy pomocy

na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym ("osobom usamodzielnianym"),

po osiągnięciu pelnoletności, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek 

opiekuńczo-wychowawczych lub regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, 

w których umieszczenie nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, według kryteriów 

określonych w art. 141, art. 143 ust. 2, art. 145, art. 146 ustawy.

Zgodnie z upoważnieniem Nr 2/10 Starosty Trzebnickiego z dnia 1 października 

2010 r., Dyrektor PCPR może wydawać decyzje przyznające pomoc wychowankom 

opuszczającym pieczę zastępczą na: kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz

zagospodarowanie.

W okresie objętym kontrolą 18 lat ukończyło łącznie 7 wychowanków, z czego 

czterem po rozpoznaniu złożonego wniosku przyznano pomoc na kontynuowanie nauki. 

Ponadto w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 17 listopada 2016 r., 27 osób usamodzielnianych 

pobierało pomoc, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1 lit. a.

W trakcie kontroli dokonano analizy wybranych dwóch teczek wychowanków 

pobierających pomoc na kontynuowanie nauki, która wykazała, że:

1. dwójka wychowanków spełniła warunek określony w art. 141 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

przebywali w placówce opiekuńczo-wychowawczej powyżej roku;

2. oboje mieli wyznaczonego opiekuna usamodzielnienia zgodnie z art. 145 ust. 

2 ustawy, cyt.: „Osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią 

pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna 

usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby”; analiza dokumentów 

wykazała, że wnioskodawcy posiadali pisemną zgodę osób wyznaczonych 

na opiekuna usamodzielnienia. W przypadku wychowanka W. P. ur. 25.02.1995 r., 

który zgodnie z zapisami art. 14 ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1188) winien był wyznaczyć opiekuna usamodzielnienia na dwa 

miesiące przed osiągnięciem pełnoletności, nie zachowano tego terminu;
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3. zgodnie z art. 145 ust. 4 ustawy, indywidualny program usamodzielnienia (ipu) 

powinien być opracowany wspólnie z opiekunem usamodzielnienia na co najmniej 

miesiąc przed osiągnięciem pełnoletniości, a następnie zatwierdzony przez kierownika 

PCPR; oba ipu zostały zatwierdzone przez Dyrektora Centrum. W przypadku 

wychowanka W. P. ur. 25.02.1995 r., stwierdzono, że nie zachowano ustawowego 

terminu -  plan sporządzono na niespełna 2 tygodnie przed osiągnięciem pełnoletności;

4. osoby ubiegające się o przyznanie pomocy złożyły odpowiedni wniosek zgodnie 

z art. 143 ust. 1 ustawy;

5. wychowankom przyznano pomoc w kwocie 500 zł., co jest zgodne z art. 146 ust. 

2 ustawy.

W trakcie kontroli stwierdzono, że decyzje przyznające ww. świadczenia wydawane 

są na czas nauki. Wychowankowie zobowiązani zostali do dostarczania do PCPR 

zaświadczenia potwierdzające kontynuację nauki.

W rozstrzygnięciu decyzji nr PCPR5113/DD/KN/14 z dnia 10 grudnia 2014 przyznano 

pomoc na czas nauki w określonej szkole (zasadnicza szkoła zawodowa), natomiast 

zgromadzona dokumentacja potwierdziła, że wychowanek obecnie kontynuuje naukę 

w innym typie szkoły (liceum). Ponadto stwierdzono brak informacji o skutecznym 

doręczeniu ww. decyzji.

Oba wnioski o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki zostały rozpatrzone 

terminowo, a wydane decyzje były zgodne z normą określoną w art. 107 Kodeksu 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.).

(dowód akta kontroli str.67 -  72, 78, 82)

XII. Przyznawanie zgodnie z art. 140 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy pomocy 

na usamodzielnienie osobom opuszczającym ("osobom usamodzielnianym"), 

po osiągnięciu pełnoletności, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek 

opiekuńczo-wychowawczych lub regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, 

w których umieszczenie nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, według kryteriów 

określonych w art. 141, art. 142, art. 143 ust. 3, art. 145, art. 149 ustawy.

W okresie objętym kontrolą pomoc pieniężną na usamodzielnienie przyznano 

18 osobom, w tym jednej, która w tym okresie ukończyła 18 lat.

W trakcie kontroli dokonano analizy sześciu wybranych teczek wychowanków, którzy 

zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy zwrócili się z wnioskiem o ww. pomoc, stwierdzono 

co następuje:
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1. jeden wniosek zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy został przekazany do powiatu 

właściwego zobowiązanego do ponoszenia wydatków;

2. piątka wychowanków spełniła warunek określony w art. 141 ust. 1 ustawy, 

tzn. przebywali w rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej, w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej powyżej roku lub w rodzinie zastępczej spokrewnionej 

minimum 3 lata;

3. zgodnie z art. 142 ust. 1 ustawy, aby otrzymać pomoc na usamodzielnienie dochód 

wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 1200 zł, w przypadku czwórki 

usamodzielnianych wymóg ten został spełniony, jednej osobie wydano decyzję 

odmowną ponieważ jej dochód był wyższy niż kryterium dochodowe;

4. wszyscy mieli wyznaczonego opiekuna usamodzielnienia, zgodnie z art. 145 ust. 

2 ustawy ustalono, że wnioskodawcy posiadali pisemną zgodę osób wyznaczonych 

na opiekuna usamodzielnienia, natomiast w przypadku wychowanka M. K. 

ur. 23.03.1996 r. stwierdzono, że nie zachowano ustawowego terminu w jakim 

wyznaczono opiekuna usamodzielnienia - wyznaczenie opiekuna w myśl wcześniej 

przytaczanego art. 14 ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy (...) 

nie nastąpiło na co najmniej dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletniości, 

w przypadku E. G. ur. 10.09.1991 r. w dokumentacji stwierdzono brak oznaczenia 

daty wskazania opiekuna usamodzielnienia;

5. zgodnie z art. 145 ust. 4 ustawy indywidualny program usamodzielnienia (ipu) 

powinien być opracowany wspólnie z opiekunem usamodzielnienia na co najmniej 

miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności, a następnie zatwierdzony przez kierownika 

PCPR; wszystkie ipu zostały zatwierdzone przez Dyrektora Centrum, ale w przypadku 

wychowanka M. K. ur. 23.03.1996 r. ustalono, że nie zachowano ustawowego terminu 

-  sporządzono ipu na 2 tygodnie przed osiągnięciem pełnoletności;

6. wychowankom przyznano kwoty pieniężne zgodnie z art. 149 ustawy.

Ponadto w toku prowadzonych czynności ustalono brak informacji o skutecznym 

doręczeniu decyzji nr PCPR5101/RZS/u/4/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. W pozostałych 

przypadkach obowiązek ten został spełniony.

Wszystkie wnioski o przyznanie pomocy na usamodzielnienie zostały rozpatrzone 

terminowo.

Dwie decyzje t j n r  PCPR/5113/DD/OD/U/1/2016 z dnia 29 marca 2016 r. 

i nr PCPR5101/RZNZ/U/5/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. posiadają uchybienia w postaci:



1. w decyzji z 29 marca 2016 r. podano uzasadnienie faktyczne (przekroczenie kryterium 

dochodowego), natomiast brak jest uzasadnienia prawnego - nie wskazano 

konkretnego przepisu, w tym przypadku art. 142 ust. 1 ustawy;

2. w decyzji z 9 czerwca 2016 r. w uzasadnieniu prawnym przytoczono konkretny 

przepis, zabrakło odniesienia się do jego treści, a w uzasadnieniu faktycznym 

nie zawarto informacji o kryterium dochodowym oraz dochodzie.

Reszta zapisów ww. decyzji, jak i pozostałe decyzje były zgodne z normą określoną 

w art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego.

(dowód akta kontroli str. 68 -  70, 75 -  77, 80, 83 - 84)

XIII. Przyznawania zgodnie z art. 140 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy pomocy 

na zagospodarowanie osobom opuszczającym ("osobom usamodzielnianym"), 

po osiągnięciu pełnoletności, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek 

opiekuńczo-wychowawczych lub regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, 

w których umieszczenie nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu, według kryteriów 

określonych w art. 141, art. 143 ust. 3, art.150 ustawy.

W okresie objętym kontrolą pomoc pieniężną na zagospodarowanie przyznano 

13 osobom, w tym jednej, która w tym okresie ukończyła 18 lat.

W trakcie kontroli dokonano analizy czterech wybranych teczek wychowanków, którzy 

zgodnie z art. 143 ust. 1 zwrócili się z wnioskiem o ww. pomoc. Stwierdzono co następuje:

1. czwórka wychowanków spełniła warunek określony w art. 141 ust. 1 ustawy, 

tzn. przebywali w rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej, w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej powyżej roku lub w rodzinie zastępczej spokrewnionej 

minimum 3 lata;

2. zgodnie z art. 142 ust. 1 ustawy, aby otrzymać pomoc na zagospodarowanie dochód 

wnioskodawcy nie może przekraczać kwoty 1200 zł, w przypadku trójki 

usamodzielnianych wymóg ten został spełniony, jednej osobie wydano decyzję 

odmowną ponieważ jej dochód przekraczał kryterium dochodowe;

3. wszyscy mieli wyznaczonego opiekuna usamodzielnienia, zgodnie z art. 145 ust. 

2 ustawy wnioskodawcy posiadali pisemną zgodę osób wyznaczonych na opiekuna 

usamodzielnienia; w przypadku jednej osoby dopełniono ustawowego obowiązku 

i wyznaczono opiekuna usamodzielnienia na co najmniej dwa miesiące przed 

osiągnięciem pełnoletności, w myśl wcześniej przytaczanego art. 14 ustawy z dnia 

25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy (...), w odniesieniu do trzech osób stwierdzono
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niezachowanie ustawowego terminu (Ł. Sz. ur. 13.07.1994 r., P. H. ur. 27.03.1993 r. 

K. C. ur. 03.03.1991 r.);

4. zgodnie z art. 145 ust. 4 ustawy, indywidualny program usamodzielnienia (ipu) 

powinien być opracowany wspólnie z opiekunem usamodzielnienia na co najmniej 

miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności, a następnie zatwierdzony przez kierownika 

PCPR; IPU zostały opracowane w ustawowym terminie i zatwierdzone przez 

Dyrektora Centrum, jednakże w przypadku wychowanki K. C. ur. 03.03.1991 r., która 

skończyła 18 lat w 2009 r. stwierdzono brak ipu w aktach, była tylko modyfikacja 

z 1 marca 2016 r.;

5. zgodnie z art. 150 ustawy wychowankom przyznano kwoty pieniężne adekwatne 

do zapisów ustawy.

W toku prowadzonych czynności ustalono, że w odniesieniu do kontrolowanych decyzji 

spełniono obowiązek skutecznego doręczenia.

Analiza dokumentów wykazała, że dwa z czterech kontrolowanych wniosków zostały 

rozpatrzone po terminie. Mając powyższe na uwadze, w przyszłości należy rozpatrywać 

sprawy terminowo.

W przypadku jednej decyzji (PCPR5101/RZS/Z/5/2016 z dnia 10 marca 2016 r.) 

stwierdzono brak uzasadnienia prawnego. Pozostałe decyzje były zgodne z normą określoną 

w art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego

(dowód akta kontroli str. 68, 72 -  73, 79, 81, 83 - 84)

XIV. Zapewnianie zgodnie z art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy pomocy prawnej 

i psychologicznej osobom opuszczającym ("osobom usamodzielnianym"), po osiągnięciu 

pełnoletności, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo- 

wychowawczych lub regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, w których 

umieszczenie nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.

Dyrektor PCPR oświadczyła, że osobom usamodzielnianym zapewniana jest pomoc 

psychologiczna i prawna. W Centrum do dyspozycji wychowanków jest zatrudniony na pół 

etatu psycholog. Dodatkowa pomoc psychologiczna organizowana jest poprzez umawianie 

spotkań z psychologami pracującymi w fundacjach na terenie powiatu trzebnickiego.

W razie potrzeby skorzystania z porad prawnych, Centrum zatrudnia Radcę prawnego 

lub kieruje zainteresowanych do Starostwa Powiatowego, gdzie również jest oferowana 

pomoc prawna.

(dowód akta kontroli str. 13)
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Zgodnie z art. 145 ust. 7 ustawy po zakończeniu realizacji indywidualnego programu 

usamodzielnienia osoba usamodzielniania wraz z opiekunem usamodzielnienia 

i kierownikiem PCPR dokonują oceny końcowej procesu usamodzielnienia. Podsumowanie 

opisane jest w protokole o nazwie „Ocena Końcowa z realizacji Indywidualnego Programu 

Usamodzielnienia” i zawiera: imię i nazwisko osoby usamodzielnianej, adres zamieszkania, 

zrealizowane zadania, niezrealizowane zadania i przyczyny, obecna sytuacja osoby 

usamodzielnianej, modyfikacja Indywidualnego Programu Usamodzielnienia, opinia 

opiekuna ww. programu oraz daty i podpisy osób obecnych.

Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak informacji o skutecznym doręczeniu niektórych decyzji.

2. Brak zachowania ustawowego terminu rozpatrzenia części wniosków.

3. Brak w części decyzji takich wymaganych elementów jak: uzasadnienie prawne lub 

faktyczne.

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości w działalności Centrum, wydaje się 

zalecenia pokontrolne:

1. Zachować ustawowy obowiązek poinformowania strony o rozstrzygnięciu sprawy. 

Podstawa prawna: art. 109 § 1 Kodeks podstępowania administracyjnego (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.). Termin realizacji: na bieżąco.

2. Zachować ustawowy obowiązek terminowego rozpatrzenia wniosku.

Podstawa prawna: art. 35 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.). Termin realizacji: na bieżąco.

3. Przestrzegać normy określającej jakie elementy powinna zawierać decyzja.

Podstawa pawana: art. 107 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.). Termin realizacji: na bieżąco.
Pouczenie:
Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 575, ze zm.).
Na podstawie art. 186 pkt 3a cytowanej powyżej ustawy proszę w terminie do dnia 20 stycznia 2017 roku o powiadomienie 
Wojewody Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

(dowód akta kontroli str. 85 - 86)

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym

LN0SLĄS KIEGO

(kierownik komórki do spraw kontroli)
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