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Pan
Władysław Bogusław Kobiałka
Burmistrz
Miasta i Gminy Bierutów

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 30 sierpnia 2016 r. na podstawie art. 186 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 575, ze zm.) zwanej w dalszej części wystąpienia „ustawą” kontrolerzy Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 

w składzie Honorata Borowiec -  starszy inspektor wojewódzki oraz Edyta Kubicka -  starszy 

inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie 

Miasta w Bierutowie, ul. Moniuszki 12.

Przedmiotem kontroli była ocena organizacji gminnego systemu opieki nad dzieckiem 

poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego.

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, tj. od 1 sierpnia 2015 roku do dnia kontroli tj. do 

30 sierpnia 2016 roku osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień był Burmistrz Miasta i Gminy -  Władysław Bogusław Kobiałka.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań oraz oświadczeń składanych przez Panią Magdalenę 

Zganiacz -  inspektora ds. działalności gospodarczej oraz współpracy z organizacjami 

pozarządowymi -  posiadającą upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Władysława 

Bogusława Kobiałkę z dnia 30 sierpnia 2016 r. do „udzielania wyjaśnień i przedkładania 

dokumentów dotyczących kontroli w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego”. 

Ponadto zwrócono się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą



o zajęcie stanowiska w sprawie zapisów ustawy dotyczących funkcjonowania placówek

wsparcia dziennego.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

Na dzień kontroli w gminie Bierutów funkcjonowało 10 „Świetlic dla dzieci”

w sołectwach:

1. Posado wice - Świetlica mieści się w budynku po szkole podstawowej, korzysta z niej 25 

dzieci, do dyspozycji dzieci jest boisko i plac zabaw, zajęcia odbywają się 2 razy 

w tygodniu po 2 godziny, Świetlica działa od 2002 r.

2. Stronia -  Świetlica mieści się w budynku po szkole podstawowej, 20 dzieci korzysta 

z pomieszczenia na I piętrze, do dyspozycji dzieci jest boisko i plac zabaw oraz salka 

komputerowa. Zajęcia odbywają się w wyznaczone dni w godzinach od 1500 -  1700. 

Świetlica działa od 2002 r.

3. Karwiniec -  Świetlica mieści się w budynku świetlicy wiejskiej wybudowanej w 2012 r., 

korzysta z niej 16 dzieci, korzystają z całego budynku. Zajęcia prowadzone są w wybrane 

piątki w godzinach od 1600do 1900. Świetlica funkcjonuje od 1 stycznia 2014 r.

4. Wabienice -  Świetlica funkcjonuje w budynku miejscowej Szkoły Podstawowej, 

zadeklarowano 10 dzieci, mogą korzystać z sali wydzielonej wewnątrz Szkoły, z Sali 

komputerowej oraz gimnastycznej. Zajęcia prowadzone są we wtorki od 1500 do 1700 

i środy od 1500 do 1630. Świetlica powstała w 2002 r.

5. Solniki Wielkie -  Świetlica mieści się w budynku po szkole podstawowej, w którym 

znajduje się również biblioteka i mieszkanie socjalne. Do świetlicy uczęszcza 21 dzieci, 

zajęcia prowadzone są w środy lub w piątki od godziny 1600 do 1930. Dla dzieci dostępne 

jest boisko i plac zabaw. Świetlica funkcjonuje od 2002 r.

6. Gorzesław -  Świetlica funkcjonuje w budynku po szkole podstawowej, w którym 

znajdują się również mieszkania socjalne, obok jest boisko i plac zabaw. Uczęszcza do 

niej 10 dzieci. Zajęcia prowadzone są we wtorki i czwartki w godzinach od 1700 do 1900. 

Świetlica działa od 2003 r.

7. Zawidowice -  Świetlica obecnie mieści się w budynku świetlicy wiejskiej wybudowanej 

w 2014 r., natomiast działa od 2007 r., zajęcia odbywają się w środy i piątki od 1600 do 

1800, do świetlicy uczęszcza 16 dzieci.

8. Jemielna -  Świetlica mieści się w budynku przy ul. Jemielna 16, będącego pod zarządem 

Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dzieci korzystają z całej świetlicy oraz placu zabaw. 

Do świetlicy uczęszcza 19 dzieci. Zajęcia prowadzone są w wybrane dni w godzinach 

popołudniowych (1500 -  1900). Świetlica działa od 2006 r.

9. Solniki Małe -  Świetlica mieści się w budynku świetlicy wiejskiej będącego pod 

zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej pod adresem: Solniki Małe 7b. Dzieci



korzystają z całej świetlicy oraz placu zabaw. Do świetlicy uczęszcza 18 dzieci. Zajęcia 

odbywają się we wtorki i czwartki, w godzinach od 17.00 do 19.00. Świetlica działa od 

2011 r.

10. Zbytowa - Świetlica mieści się w budynku miejscowej Szkoły Podstawowej. Dzieci 

korzystają z pomieszczenia świetlicy, boiska oraz placu zabaw. Do świetlicy uczęszcza 

9 dzieci. Zajęcia prowadzone są w poniedziałki i piątki od godziny 1400, 1500 do 1600. 

Świetlica działa od 2004 r.
(Dowód: akta kontroli str. 19-20 )

Na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz złożonych oświadczeń stwierdzono, 

że w każdej ze Świetlic zatrudniony jest na umowę zlecenie „opiekun świetlicy”, 

zleceniodawcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Bierutów, a umowy zawierane są na rok 

(I -XII.2016 r.). Przedmiotem umowy było zlecenie na „prowadzenie zajęć z zakresu 

profilaktyki i uzależnień w ramach „Grup wsparcia” -  świetlicy środowiskowej zgodnie 

z programem profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom”. Zgodnie z § 6 umowy 

zleceniobiorcy zobowiązali się do przedstawienia Burmistrzowi comiesięcznych sprawozdań 

z pracy w świetlicy. W Świetlicach przyjęto, że opiekunowie świetlic prowadzą dzienniki, 

każdego dnia funkcjonowania świetlicy sporządzają listę uczestniczących w zajęciach dzieci, 

dzieci potwierdzają swoją obecność podpisem. Zajęcia w Świetlicach odbywają się tylko 

w wybranych dniach i w określonym czasie, łącznie zajęcia w każdej Świetlicy prowadzone 

są przez 14 godzin w miesiącu. Harmonogram pracy ustalają opiekunowie świetlic 

i przedstawiają w Urzędzie Miasta. Opiekunowie przygotowują również plany pracy na pół 

roku, co miesiąc natomiast sporządzają sprawozdania z pracy i przedkładają je w Urzędzie 

Miasta. Analizy i oceny sprawozdań dokonuje Pani Magdalena Zganiacz -  inspektor ds. 

działalności gospodarczej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, która w zakresie 

czynności służbowych posiada zapis: „współpraca ze świetlicami środowiskowymi”.
(Dowód: akta kontroli str.21-30)

W dniu kontroli na podstawie otrzymanych informacji stwierdzono, że Gmina 

Bierutów nie posiada żadnych aktów prawa miejscowego regulujących utworzenie 

i działalność w/w Świetlic, zatem trudno dokonać oceny prawidłowości funkcjonowania tych 

jednostek. W toku kontroli ustalono również, iż finansowanie funkcjonujących w gminie 

Bierutów Świetlic odbywa się z pobieranych przez Gminę opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Kwestię tę uregulowano w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Miasta i Gminy Bierutów na rok 2016 przyjętym uchwałą nr XVI/130/16 Rady Miejskiej 

w Bierutowie z dnia 28 stycznia 2016 r. W Zadaniu nr 4 Programu pt.: „Wspomaganie 

działalności instytucji stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii” jako jeden ze sposobów realizacji



zadania wskazano: „wsparcie finansowe świetlic środowiskowych -  zakup sprzętu do 

prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i alternatywnego spędzania czasu wolnego”(pkt 3). 

Uchwałą nr XXI/161/16 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniono 

pkt.3 w/w Programu i otrzymał on brzmienie: „wsparcie finansowe świetlic dla dzieci -  zakup 

sprzętu do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i alternatywnego spędzania czasu wolnego, 

opłaty za media, wynagrodzenie opiekunów”.
(Dowód: akta kontroli str.3I-43)

Należy zauważyć, iż ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2015, poz.1286) w art. 182 wskazuje, iż dochody 

z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat 

określonych w art. I I 1 wykorzystywane mają być na realizację:

1) gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii,

2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach

0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki

1 rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa 

w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii -  i nie mogą być 

przeznaczane na inne cele.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w celu realizacji zadań o charakterze 

publicznym gmina może tworzyć jednostki organizacyjne. Decyzję o utworzeniu jednostki 

organizacyjnej, nazywanej także jednostką budżetową, podejmuje swoją uchwałą rada gminy. 

W uchwale tworzącej jednostkę organizacyjną, rada gminy winna określić: przedmiot 

działania, formę organizacyjną działalności, sposób finansowania, zasady kontroli i nadzoru 

nad działalnością jednostki przez organy gminy.

Jeżeli świetlice prowadzone w gminie Bierutów powołane zostały do realizacji zadań 

nałożonych na gminę przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 575) i w rozumieniu ustawy stanowią placówki wsparcia dziennego, zgodnie 

z jej zapisami oraz zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. poz. 1188), organ prowadzący winien dostosować organizację i standardy w tych 

placówkach do obowiązujących przepisów. Placówki publiczne, które powstały przed dniem 

1 stycznia 2012 roku, były zobowiązane do dostosowania swojej organizacji w zakresie 

dokumentów powołujących, statutów i regulaminów do obowiązujących przepisów do dnia 

1 stycznia 2015 roku. Przedmiotowa kontrola wykazała, iż w odniesieniu do funkcjonujących 

w gminie Świetlic nie spełniono w/w obowiązku.
(Dowód: akta kontroli str.25)
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W wyniku zakończonej kontroli problemowej stwierdzono nieprawidłowość:

1. Świetlice prowadzone przez gminę Bierutów funkcjonują bez stosownych uregulowań 

w aktach prawa miejscowego.

Wobec dokonanych ustaleń wydaje się zalecenie pokontrolne:

1. Uregulować kwestię powołania i finansowania funkcjonujących w gminie Bierutów 

Świetlic zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmiotowe uchwały Rady Gminy 

przedstawić Wojewodzie Dolnośląskiemu.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.)

Termin realizacji: do dnia 28 kwietnia 2017 r.

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

(kontroler) (kierownik komórki do spraw  kontroli)

(kontroler)
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