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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 16, 19 i 20 grudnia 2016 roku na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 

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

dalej ustawą, kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu: Grażyna Zielińska -  starszy inspektor wojewódzki - 

przewodnicząca i Edyta Kubicka -  starszy inspektor wojewódzki -  kontroler, przeprowadzili 

kontrolę kompleksową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie 

z zakresu realizacji zadań powiatu wynikających z art. 19 i art. 20 ustawy, struktury 

organizacyjnej jednostki oraz kwalifikacji zawodowych jej pracowników. Kontrolą objęto 

okres od 1 grudnia 2015 roku do 16 grudnia 2016 roku. Kontrolę przeprowadzono zgodnie 

z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 r. przez Wicewojewodę Dolnośląskiego Planem 

Kontroli na II półrocze 2016 r.

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wołowie pełniła Pani Małgorzata Tkaczyk odpowiedzialna za wykonywanie 

zadań objętych zakresem kontroli.

W zakresie działalności jednostki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywną 

z nieprawidłowością, a jej uzasadnieniem jest ustalony w protokole kontroli podpisanym 

1 lutego 2017 r. stan faktyczny i prawny, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie -  zwane dalej Centrum lub PCPR, 

zostało powołane do życia na mocy uchwały nr V 125/99 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 

24 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Centrum funkcjonuje w oparciu o Statut przyjęty 

uchwałą nr XVIII/113/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. oraz 

Regulamin Organizacyjny przyjęty uchwałą nr 134/378/13 Zarządu Powiatu Wołowskiego 

z dnia 3 lipca 2013 r.

Na podstawie Zarządzenia Starosty Wołowskiego Nr 114/2011 z dnia 14 grudnia 

2011 r. oraz zgodnie z art. 241 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 575, ze zm.), organizatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wołowskim jest Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wołowie. Na mocy ww. Zarządzenia Kierownik Centrum utworzył „Zespół ds. 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mieści się przy ul. Inwalidów Wojennych 

24 w Wołowie i zajmuje cały parter w dwukondygnacyjnym budynku. Centrum dysponuje 

14 pomieszczeniami, zajmowanymi m.in. przez: Powiatowy Zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności, PFRON, pracownicy socjalni, pokój kierownika, sala konferencyjna 

oraz dwie łazienki (jedna dostosowana dla osób niepełnosprawnych). 

Do budynku prowadzą dwa wejścia, oba z przyziemia. Budynek pozbawiony jest barier 

architektonicznych.

Kierownikiem PCPR jest Pani Małgorzata Tkaczyk, która posiada upoważnienia 

Starosty Wołowskiego do załatwiania indywidualnych spraw m.in. z zakresu: pomocy 

społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono także, że Centrum wykonuje 

zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej osób niepełnosprawnych i ochrony 

zdrowia.

Dokonując analizy akt osobowych ustalono, że Kierownik Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wołowie i zatrudnieni pracownicy posiadają wymagane przepisami 

prawa kwalifikacje zawodowe.

Organ kontrolny podczas kontroli ustalił, że PCPR w Wołowie realizowało zadania 

własne powiatu wynikające z art. 19 pkt 1, 2, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 ustawy. Natomiast 

zadanie wynikające z art. 19 pkt 8 ustawy nie było realizowane z uwagi na fakt 

nieprzebywania na terenie powiatu wołowskiego cudzoziemców posiadających status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
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Zgodnie z art. 19 pkt 10 dotyczącym prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów 

pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczania w nich skierowanych osób 

stwierdzono, że na terenie powiatu wołowskiego nie funkcjonuje żaden dom pomocy 

społecznej. Obecnie trwa budowa domu dla osób niepełnosprawnych na 21 miejsc. 

Pomysłodawcą budowy jest Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. Osoby 

wymagające umieszczenia w domu pomocy społecznej kierowane są przez gminy 

do domów pomocy poza powiatem wołowskim.

W ramach oceny realizacji zadania wynikającego z art. 19 pkt 11 ustawy stwierdzono, 

że z dniem 1 stycznia 2013 r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie 

utworzono mieszkanie chronione dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki 

opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze - uchwała nr 107/287/12 Zarządu Powiatu 

Wołowskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania mieszkania 

chronionego w Powiecie Wołowskim. W załączniku nr 1 do uchwały zawarto zasady pobytu 

w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie to przeznaczone jest dla osób usamodzielnianych, 

nieposiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej. Załącznik nr 2 do uchwały stanowi Regulamin pobytu w mieszkaniu 

chronionym. Zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu uregulowano uchwałą 

nr XXXVI/235/13 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

W ramach realizacji art. 19 pkt 12 ustawy ustalono, że na terenie powiatu 

wołowskiego nie funkcjonuje ośrodek interwencji kryzysowej. Z informacji udzielonych 

przez Kierownika Centrum wynika, że część zadań ośrodka wykonują zatrudnieni w Centrum 

specjaliści tj. psycholog i terapeuta rodziny. Wyżej wymienieni udzielają:

. pomocy psychologicznej rodzinom (rozwiązywanie problemów wychowawczych

z dziećmi),

pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, 

pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, 

pomocy osobom z problemami emocjonalnymi,

. pomocy w ramach ogólnie pojętej interwencji kryzysowej.

Specjaliści prowadzą również terapię rodzinną, małżeńską i indywidualną.

W Brzegu Dolnym znajduje się mieszkanie interwencyjne składające się z 2 pokoi, kuchni 

i łazienki. Na podstawie oświadczenia złożonego przez Kierownika Centrum ustalono, 

że z mieszkania mogą korzystać osoby będące w kryzysie, mieszkające na terenie powiatu 

wołowskiego.
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Organ kontrolny ustalił, że zadania powiatu z zakresu administracji rządowej 

określone w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy nie były realizowane przez Centrum w Wołowie 

ze względu na brak wniosków osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy 

zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na terenie powiatu wołowskiego 

funkcjonuje:

- Powiatowy Ośrodek Wsparcia -  Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie, jako 

jednostka organizacyjna Powiatu Wołowskiego, przeznaczona dla 30 osób z zaburzeniami 

psychicznymi;

- Powiatowy Ośrodek Wsparcia Dziennego „Nasz Dom” w Wołowie, prowadzony przez 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, któremu Powiat zlecił realizację 

zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie dziennego 

Ośrodka Wsparcia dla 20 dorosłych osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych 

intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego”.

Osoby przyjmowane były do Środowiskowych Domów na podstawie decyzji 

administracyjnych Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie - 

wydawanych z upoważnienia Starosty Wołowskiego. Podczas kontroli dokonano analizy 

10 kompletów dokumentów niezbędnych do wydania skierowania do Powiatowych 

Ośrodków po raz pierwszy i kolejny. Ustalono, że w przypadku pięciu z przeanalizowanych 

podczas kontroli decyzji, wskazano nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, 

natomiast wszystkie decyzje zawierały elementy określone w art. 107 ust. 1 Kpa, zostały 

skutecznie doręczone stronom, zgodnie z art. 109 ust. 1 Kpa.

W przypadku osób, których pobyt w środowiskowym domu był przedłużany, 

do dokumentów dodatkowo dołączona była informacja o dokonanej ocenie, opracowana przez 

zespół wspierająco - aktywizujący (§ 7 ust. 6 cyt. rozporządzenia w sprawie środowiskowych 

domów samopomocy).

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy dotyczącym realizacji zadań wynikających 

z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, 

rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia ustalono, że w 2016 r. 

PCPR w Wołowie aplikowało i uzyskało dofinansowanie do programu rządowego „Asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Od kwietnia 2015 r. do grudnia 2015 r. Centrum realizowało również program 

korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, finansowany przez Dolnośląski
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Urząd Wojewódzki w kwocie 15 550,00 zł. Program przeznaczony był dla osób stosujących 

przemoc oraz skazanych z art. 207 kk. W programie udział wzięło ogółem 9 osób. 

Również w 2016 roku PCPR w Wołowie przystąpiło do realizacji w/w programu.

Na podstawie art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej, Starosta Wołowski przy 

pomocy Centrum w Wołowie sprawował nadzór nad środowiskowymi Domami Samopomocy. 

Kontrolę problemową POW -  ŚDS w Wołowie przeprowadzono w dniu 14 września 2016 r., 

natomiast kontrolę problemową POWDz „Nasz Dom” w Wołowie przeprowadzono w dniu 

15 lipca 2016 r. Zespól kontrolujący składał się z następujących osób: Małgorzaty Tkaczyk -  

Kierownika Centrum oraz Anny Wojtas -  inspektora Centrum. Czynności kontrolne 

przeprowadzone były zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2016 Kierownika w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu Kontroli Wewnętrznej i Zewnętrznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wołowie z dnia 1 lutego 2016 r. oraz § 6 statutu PCPR w Wołowie, nadanego uchwałą nr 

XVIII/113/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 stycznia 2012 r.

Zakres kontroli obejmował zgodność zatrudnienia pracowników POW -  ŚDS oraz POWDz 

„Nasz Dom” w Wołowie z wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi.

Ponadto na podstawie uchwały nr 22/60/2015 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 

25 maja 2015 r. w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorami 

rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka 

oraz placówkami opiekuńczo -  wychowawczymi, Kierownik i pracownik socjalny Centrum 

oraz dwie wybrane osoby z Zarządu Powiatu Wołowskiego przeprowadzili kontrolę placówek 

opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu 

wołowskiego.

Działając zgodnie z art. 38b ust. 1 i 2 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.) zwrócono 

uwagę, że Kierownik Centrum nie może sprawować kontroli w w/w placówkach opiekuńczo 

-  wychowawczych, rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka. Mając na uwadze 

powyższe, kwestię dotyczącą składu zespołu kontrolującego należy skorygować.

W wyniku zakończonej kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wołowie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W przypadku pięciu z przeanalizowanych podczas kontroli decyzji kierujących 

do Środowiskowych Domów Samopomocy wskazano nieaktualny publikator ustawy 

o pomocy społecznej.
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W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzime w Wołowie wydano jedno zalecenie.

aktualne podstawy prawne.

Podstawa prawna: art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ((jedn. tekst 
Dz. U. 2016 r., poz. 930),.), 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 15 marca 2017 roku kierownik jednostki 
podlegającej kontroli winien powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji 
zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w niniejszym wystąpieniu.

1. W decyzjach kierujących do Środowiskowych Domów Samopomocy przytaczać

Pouczenie:

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Otrzymują:
1. Starosta Powiatu Wołowskiego
2. a/a
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