
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia kwietnia 2017 r.

ZP-KNPS.431.2.13.2017.MS1

Pani
Ilona Bugaj
Dyrektor
Powiatowego Centrum Opieki 
i Wychowania w Pieszycach 
Dom Dziecka Nr 2 w Piławie Górnej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 2 i 3 marca 2017 r. na podstawie art. 122 i art. 186 pkt 3 lit. a i 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: Magda Saska -  inspektor 

wojewódzki, przewodnicząca kontroli i Tomasz Borecki — inspektor wojewódzki 

przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Opieki 

i Wychowania w Pieszycach Dom Dziecka Nr 2 przy ul. Sienkiewicza 80 w Piławie Górnej, 

zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką” lub „PCOW”.

Przedmiotem kontroli była ocena dokumentowania przez Placówkę pracy opiekuńczo 

-  wychowawczej oraz zgodność zatrudniania pracowników jednostek organizacyjnych 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 roku 

przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2017 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 2 marca 2017 r. 

funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Ilona Bugaj odpowiedzialna za realizację zadań 

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



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

i prawny.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń składanych przez dyrektora Placówki, akt 

osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe. Kontrola 

została odnotowana w Książce kontroli pod nr 14/2017. Ilekroć w niniejszym wystąpieniu 

pokontrolnym jest mowa o „ustawie” lub „rozporządzeniu” należy przez to rozumieć ustawę 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 

instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

W toku prowadzonych czynności ustalono:

Zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania 

w Pieszycach Dom Dziecka Nr 2 z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 80 w Piławie Górnej działa 

w oparciu o Regulamin organizacyjny opracowany w dniu 9 grudnia 2013 r. Dokument jest 

zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
(idowód: akta kontroli str. 16-36)

Placówka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego 

zapewniającą miejsca dla 14 wychowanków i działającą na podstawie decyzji 

nr PS-IS.9423.6.2014 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku. Na dzień 

kontroli w ewidencji zapisanych było 14 dzieci, żaden podopieczny nie przebywał 

w Placówce na podstawie art. 95 ust. 3a ustawy.
(idowód: akta kontroli str. 1-2, 37-38)

Analiza akt wykazała, że zgodnie z § 2 ust. 1 i § 8 ust. 1 pkt 1 - 5  rozporządzenia 

każdy wychowanek posiadał właściwe skierowanie do PCOW Domu Dziecka nr 2 

wystawione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dzierżoniowie (organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej) oraz wymagany komplet dokumentów tj.: postanowienie sądu, 

odpis aktu urodzenia, dokumentację zdrowia w tym kartę szczepień, dokumenty szkolne 

(w szczególności świadectwa), informację o prowadzonej pracy z rodziną i jej rezultatach 

oraz odpis aktu zgonu rodzica, w przypadku jego śmierci. W sytuacji braku możliwości 

przekazania pełnego kompletu dokumentów Placówce w momencie przekazywania dziecka, 

uzupełniano je na bieżąco. W jednym przypadku jednostka przekazała dokumenty 

wychowanka do Zakładu Poprawczego, w którym chłopiec przebywał.
(idowód: akta kontroli str. 39-40)
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Działania podejmowane przez pracowników Placówki mają na celu powrót dziecka 

do rodziny oraz utrzymywania przez dziecko stałego kontaktu z rodziną zgodnie z art. 93 

ust. 4 pkt 3 i 4 oraz art. 100 ust. 3 ustawy. Po umieszczeniu dziecka w Placówce niezwłocznie 

zostaje powiadamiany ośrodek pomocy społecznej, który udziela informacji dotyczącej pracy 

z rodziną (czy rodzina była objęta asystenturą rodzinną) oraz następuje nawiązanie 

współpracy z innymi instytucjami, tj. PCPR, sądem rodzinnym, kuratorem czy policją. 

Pracownicy jednostki uczestniczą w spotkaniach Zespołów Interdyscyplinarnych, jeśli 

sytuacja tego wymaga. Pracownik socjalny odwiedza rodziców biologicznych w miejscu ich 

zamieszkania, celem przeprowadzenia rozmowy na temat problemów rodzinnych oraz 

rozeznania sytuacji bytowej rodziny (wywiad środowiskowy, sporządzenie formularza 

wstępnej rozmowy na rzecz powrotu dziecka do domu, zawarcie z rodzicami porozumienia 

o wzajemnej współpracy,, zaproponowanie rodzicom podpisanie kontraktu socjalnego, 

zaproszenie na odwiedziny dzieci do Placówki, itp.). Pracownik socjalny stara się również 

zbadać trudności wychowawcze i zaproponować stosowną pomoc w ich rozwiązaniu 

(skierowanie do specjalistów lub na warsztaty podwyższające kompetencje wychowawcze, 

pomoc prawną, pomoc w sporządzaniu dokumentów urzędowych lub podjęcie leczenia). 

Pracownicy Placówki „badają” potrzeby dziecka i jego rodziny poprzez rozmowy ze 

środowiskiem lokalnym oraz pracownikami szkoły, do której uczęszczało przed 

umieszczeniem w pieczy zastępczej. W przypadku odwiedzin wychowanków przez bliskich 

pracownicy zapoznają rodzinę biologiczną z zasadami odwiedzin w Placówce. Ponadto, 

pracownicy Placówki dbają o pozytywny wizerunek rodziców w oczach dzieci, zachęcając 

ich do wypełniania obowiązków rodzicielskich, tj.: pomocy w odrabianiu lekcji, udziału 

w wywiadówkach oraz imprezach okolicznościowych i świętach. W przypadku pracy 

dotyczącej powrotu dzieci do domów rodzinnych odnotowano, iż w lutym 2017 r. jedno 

dziecko powróciło do domu.
(idowód: akta kontroli str. 37-38,41-48) 

Obligatoryjnym obowiązkiem jest organizowanie i dokonywanie okresowej oceny 

sytuacji dziecka umieszczonego w Placówce, sporządzenie wniosków o zasadności dalszego 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz przesłanie wniosku do właściwego sądu, o czym 

stanowią art. 136, art. 137 i art. 138 ust. 1 i 2 ustawy. W trakcie analizy dokumentacji 

dziewięciorga wychowanków przebywających w Domu Dziecka nr 2 stwierdzono, 

iż organizowanie Zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka odbywa się zazwyczaj 

w styczniu i czerwcu, co wykracza poza ustawowy termin, tj. „nie rzadziej niż co pół roku”. 

Natomiast z oświadczenia Dyrektora PCOW Domu Dziecka Nr 2 wynika, że terminy
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są dostosowane do zakończenia semestrów szkolnych i wynikają z możliwości ocenienia 

postępów szkolnych podopiecznych. Jednakże przy planowaniu następnych Zespołów należy 

mieć na uwadze art. 138 ust. 1 ustawy. Ponadto w przypadku jednego dziecka (wychowanka 

A.D. umieszczonego w zakładzie poprawczym) nie było sporządzonej oceny sytuacji dziecka, 

która jest dokumentem obligatoryjnym. Podczas posiedzenia Zespołów każdorazowo obecny 

był: dyrektor Placówki, pedagog, psycholog lub pracownik socjalny, wychowawca kierujący 

procesem wychowawczym dziecka oraz przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej. Na posiedzenia Zespołów każdorazowo pisemnie zapraszani byli rodzice dziecka, 

z wyjątkiem rodziców pozbawionych praw rodzicielskich. Natomiast z analizowanej 

dokumentacji wynikało, iż mimo pisemnego zaproszenia rodzice nie uczestniczyli w żadnym 

Zespole. W czasie posiedzenia Zespołu dokonywano oceny sytuacji dziecka w obszarach 

zgodnych z art. 136 ustawy, następnie formułowano na piśmie wniosek wraz z uzasadnieniem 

dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce i przesyłano go do właściwego 

sądu.
(dowód: akta kontroli str. 49-50)

Analiza dokumentacji wszystkich dzieci umieszczonych w Placówce wykazała, 

że każdy wychowanek posiadał diagnozę psychofizyczną opracowaną przez pedagoga oraz 

psychologa. Dokumenty te zawierały informacje dotyczące obszarów wskazanych 

w rozporządzeniu, które były przygotowane najpóźniej do trzech miesięcy po przyjęciu 

dziecka do Placówki oraz na bieżąco aktualizowane.
(dowód: akta kontroli str. 54-55)

Na podstawie diagnoz wychowawca kierujący procesem wychowawczym danego

dziecka, zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia, przygotowuje dla każdego wychowanka plan

pomocy, który obejmuje okres roku szkolnego. W planach oznaczono cel główny pracy

z dzieckiem, jako jeden z czterech wskazanych w rozporządzeniu oraz wyznaczono działania

krótkoterminowe i długoterminowe. Plany nie posiadały podpisów świadczących

o współpracy z asystentem rodziny ani innego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego za

pracę z rodziną w gminie pochodzenia dziecka. Jednakże pod każdym planem pomocy

dziecku widniała informacja ośrodka pomocy społecznej o braku asystenta rodziny lub

odmówieniu współpracy rodziny biologicznej z asystentem rodziny. Natomiast plany

modyfikowane były na posiedzeniach Zespołów w sprawie oceny sytuacji dziecka przy

współudziale przedstawiciela organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W planach pomocy

dziecku oraz ich modyfikacjach nie było daty sporządzenia dokumentu. W przyszłości

w odniesieniu do planu pomocy dziecka oraz jego modyfikacji winno się wskazywać datę

sporządzenia powyższych dokumentów. W przypadku dwójki dzieci nie sporządzano
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aktualnego planu pomocy (wychowanek Ł.H. -  plan pochodził z roku szkolnego 2012/2013; 

wychowanek A.D. -  plan pochodził z roku szkolnego 2015/2016). Zgodnie z oświadczeniem 

Dyrektora wychowanek Ł.H. na stałe przebywa w szpitalu psychiatrycznym, natomiast 

wychowanek A.D przebywa w zakładzie poprawczym, co jednak nie zwalnia Placówki 

z przygotowania dziecku aktualnego planu pomocy oraz jego modyfikacji.
{dowód: akta kontroli str. 56-57)

Obligatoryjnym dokumentem prowadzonym w placówce jest karta pobytu dziecka,

0 czym stanowi § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. W okresie kontrolnym w PCOW Dom 

Dziecka nr 2 każdy wychowanek miał prowadzoną kartę pobytu, uzupełnianą systematycznie 

w każdym miesiącu, zawierającą informacje we wszystkich obszarach wskazanych 

w rozporządzeniu.
(idowód: akta kontroli str. 58-59)

Dla każdego podopiecznego, zgodnie z § 17 ust.l pkt 3 i 4 rozporządzenia, prowadzi 

się karty udziału w zajęciach prowadzonych przez specjalistów dla dzieci tego wymagających 

oraz arkusze badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych dla każdego dziecka. 

W okresie objętym kontrolą wszyscy wychowankowie posiadali arkusze badań

1 obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych uzupełniane raz w miesiącu. Ponadto, 

dzieci, które tego wymagały systematycznie uczestniczyły w zajęciach specjalistycznych 

z psychologiem lub pedagogiem w określonym kierunku i częstotliwością. Każde spotkanie 

miało odzwierciedlenie w „Karcie udziału w zajęciach specjalistycznych” z opisem jego 

przebiegu. Wychowanek, przebywający w zakładzie poprawczym odbywał zajęcia 

specjalistyczne w miejscu swojego pobytu.
(dowód: akta kontroli str. 60-61)

W myśl obowiązku wynikającego z art. 100 ust. 4 ustawy dotyczącego zgłaszania 

informacji do ośrodka adopcyjnego o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną stwierdzono, 

że w dniu kontroli w przypadku 11 wychowanków pozbawionych całkowitej opieki rodziców 

biologicznych obowiązek ten został zachowany.
(dowód: akta kontroli str. 37-38)

Zgodnie z art. 100 ust. 4a ustawy dyrektor placówki opiekuńczo -  wychowawczej 

w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej (począwszy od 

dnia 19 września 2014 roku) winien złożyć do właściwego sądu wniosek wraz 

z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka 

celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo 

umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. Do wskazanego powyżej wniosku dołącza się 

opinię gminy pochodzenia dziecka lub podmiotu prowadzącego pracę z jego rodziną.



W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że wszyscy wychowankowie (11 osób) 

umieszczeni w Placówce przed 19 września 2014 roku mają uregulowaną sytuacją prawną. 

Natomiast trójce wychowanków przyjętych do PCOW Domu Dziecka Nr 2 po 19 września 

2014 roku nie minął jeszcze ustawowy termin 18-stu miesięcy.
(dowód: akta kontroli str. 37-38)

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 10 lit. a, b rozporządzenia, placówka powinna zapewnić 

wszystkim wychowankom dostęp do nauki w zależności od ich potrzeb, w szkołach lub 

w systemie nauczania indywidualnego. W wyniku przeprowadzania czynności kontrolnych 

stwierdzono, że wszystkie dzieci realizują obowiązek szkolny: Zespół Szkół nr 2 

w Dzierżoniowie -  2 osoby, Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 

w Dzierżoniowie -  1 osoba, Szkoły Niepubliczne w Bielawie -  1 osoba, Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy w Piławie Górnej -  1 osoba, Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru 

w Piławie Górnej -  2 osoby, Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich -  

1 osoba, Zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich w Głogowie -  1 osoba, Wojewódzki 

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu -  1 osoba, Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Sobótce -  1 osoba, Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Piławie 

Górnej -  2 osoby, Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie -  

1 osoba. Żadne z dzieci nie wymaga nauki w systemie nauczania indywidualnego.
(dowód: akta kontroli str. 37-38)

Wszyscy podopieczni powyżej 5 roku życia otrzymywali kieszonkowe. Na dowód 

przedstawiono zeszyt wypłat z podpisami dzieci. Wysokość przyznawanych kwot wynosiła 

30 zł. Przestrzegany jest zatem zapis § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia dotyczący wypłacania 

dzieciom kwoty pieniężnej do własnego dysponowania, której wysokość nie jest niższa niż 

1% i nie wyższa niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 

ustawy. Placówka dysponuje Regulaminem wychowanków PCOW Domu Dziecka Nr 2 

w Piławie Górnej, w którym m.in. uwzględniony jest system przyznawania kieszonkowego, 

który jest zgodny z zapisami rozporządzenia i ustawy. W Placówce przyznawane są nagrody 

pieniężne za wyróżnienia (np. w nauce).
(dowód: akta kontroli str. 62-63, 67-74)

W okresie objętym kontrolą dwójka wychowanków usamodzielniła się i opuściła 

pieczę zastępczą, natomiast trójka, która osiągnęła pełnoletność pozostała w Placówce 

i kontynuuje naukę. Zgodnie z art. 145 ustawy ust. 2 podopieczni Placówki na rok przed 

osiągnięciem pełnoletności wyznaczyli opiekuna usamodzielnienia i przedstawili pisemną 

zgodę tej osoby, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszyscy usamodzielniający
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się posiadali Indywidualny Program Usamodzielnienia zatwierdzony przez kierownika PCPR, 

który sporządzono w ustawowym terminie.
(dowód: akta kontroli str. 64)

Na podstawie przedłożonej przez Dyrektora Placówki „Karty obchodu osoby 

pracującej w godzinach nocnych”, gdzie w formie tabelarycznej odnotowana jest: data, 

godziny obchodów (22:00, 24:00, 2:00, 4:00, 6:00), miejsce na spostrzeżenia i podjęte 

czynności oraz podpis wychowawcy stwierdzono, że dyżury wychowawcze były zgodne 

z § 11 ust. 2 i § 12 ust. 2 rozporządzenia. W czasie dyżurów nocnych prowadzony był 

obchód po pokojach zamieszkiwanych przez dzieci co najmniej 3 razy w ciągu nocy.
(dowód: akta kontroli str. 65-66)

W Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach prowadzona jest ogólna 

Ewidencja wszystkich wychowanków zgodnie z § 17 ust. 5 rozporządzenia. W Ewidencji 

widniało: nazwisko i imię wychowanka, data i miejsce urodzenia, nazwisko, imiona oraz 

adres rodziców biologicznych lub opiekunów prawnych oraz data i miejsce przyjęcia dziecka. 

Dodatkowo odnotowana była również data i miejsce przyjęcia dziecka, data i przyczyna 

skreślenia dziecka z Ewidencji oraz adres placówki opiekuńczo-wychowawczej, do której 

wychowanek został przeniesiony. Przy każdym wychowanku widniał adres ostatniego 

miejsca zamieszkania dziecka, jeśli był inny niż adres zamieszkania rodziców. Ewidencja 

prowadzona jest od 1957 roku.
(dowód: akta kontroli str. 65-66)

W sytuacji przeprowadzania postępowania wyjaśniającego i konieczności 

powiadamiania stosownych służb w przypadkach nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka 

w Placówce, PCOW Dom Dziecka Nr 2 wprowadziło „Procedurę postępowania w przypadku 

ucieczki wychowanka” zgodną z § 5 rozporządzenia. W okresie objętym kontrolą w jednostce 

nie zdarzyły się nieusprawiedliwione nieobecności wychowanków.
(dowód: akta kontroli str. 62-63)

Na podstawie oświadczenia złożonego przez Dyrektora stwierdzono, że w roku 

szkolnym w ramach realizacji obowiązku zapewnienia pomocy wychowankom w nauce 

szkolnej, codziennie (od poniedziałku do piątku, w godzinach 16:00-18:00) w Placówce 

odbywała się tzw. nauka własna pod opieką wychowawcy. W tym czasie w kontrolowanej 

jednostce nie ma możliwości odwiedzin wychowanków przez rodzinę biologiczną. Dzieci 

miały zapewnioną pomoc i wsparcie w nauce również ze strony pedagoga Placówki oraz 

zatrudnionego logopedy (w razie indywidualnej potrzeby). Dla wychowanków PCOW Domu 

Dziecka nr 2 odbywały się zajęcia wyrównawcze organizowane we współpracy ze szkołami.
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Każde dziecko miało możliwość korzystania z poradnictwa, konsultacji i diagnozy w poradni 

psychologiczno-pedagogicznej.
(dowód: akta kontroli str. 62-63)

Pani Ilona Bugaj zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku 

dyrektora Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach oraz Pani Milena 

Chodorska zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku wicedyrektora 

posiadają kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy. W okresie objętym kontrolą 

w Placówce zatrudnionych było 5 wychowawców w wymiarze 5 etatów (3 wychowawców na 

cały etat i dwóch wychowawców na 1/2 etatu) oraz pracownik socjalny (cały etat), psycholog 

(cały etat), dwóch pedagogów (1 i 1/2 etatu). Pracę specjalistów wspierał logopeda 

zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej. Potwierdzone za zgodność z oryginałem 

kopie dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz oświadczenia zgodne z art. 98 ust. 1 i 3 

ustawy złożone w aktach osobowych pozwoliły na stwierdzenie, że wszystkie osoby 

uprawnione ustawowo do pracy z dziećmi miały wymagane kwalifikacje zawodowe. 

W PCOW Domu Dziecka nr 2 nie ma zatrudnionego opiekuna dziecięcego ani terapeuty.
(dowód: akta kontroli str. 75-76)

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym 

Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach Dom Dziecka Nr 2 przy ul. Sienkiewicza 80 

w Piławie Górnej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak sporządzania oceny sytuacji dziecka, które zostało umieszczone w zakładzie 

poprawczym.

2. Brak aktualnych planów pomocy dziecku dla wychowanków umieszczonych 

w zakładzie poprawczym oraz szpitalu psychiatrycznym.

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości w działalności Placówki, wydaje się 

zalecenia pokontrolne:

1. Sporządzać ocenę sytuacji dziecka dla każdego wychowanka.

Podstawa prawna: art. 135 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.).

Termin realizacji: na bieżąco.

2. Sporządzać plan pomocy dziecka dla każdego wychowanka.

Podstawa prawna: § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

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 1 lipca 2017 roku 
o powiadomienie Wojewody Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych 
w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

Z up, W OJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*J. i, !f\ ' tyuiiia
 ZASTE................................... WYDZIAŁ U

(kierown^^S^irki&S^rS^feiiłPoii)

Podpisy osób kontrolujących:

(przewodniczący zespołu inspektorów)

(członek zespołu inspektorów)

Do wiadomości:
1) Starosta Dzierżoniowski
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