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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W związku z pismem Pani Doroty Gierej Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki 

Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kontroli nad 

realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji wykonywanych 

przez Starostwo Powiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku oraz pismem 

Fundacji Mały i Duży w Kłodzku z dnia 10 lutego 2017 r., Wojewoda Dolnośląski wydał 

zarządzenie nr 47 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie 

uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Kłodzku oraz w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kłodzku. Przedmiotem kontroli była realizacja zadania z zakresu pieczy 

zastępczej w trybie powierzenia przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku Fundacji „Mały 

i Duży” zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego Placówki 

Opiekuńczo -  Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków”, polegającego 

na zapewnieniu dzieciom pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo -  wychowawczej „Dom 

Mały i Duży”, zlokalizowanej przy ul. Rodzinnej 61 w Kłodzku.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach 2 i 3 marca 2017 r. przez 

kontrolerów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu, tj.: Piotra Szafarowicza -  starszego inspektora wojewódzkiego i Emilię 

Molską-Kaźmierczak -  inspektora wojewódzkiego w siedzibie Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kłodzku, zwanego dalej „centrum pomocy” lub „PCPR”. Kontrola



została odnotowana w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Kłodzku pod pozycją 

nr 2/2017.

W toku kontroli zgromadzono i przeanalizowano, niżej wymienioną, dokumentację 

dotyczącą powierzenia zadania publicznego, przebiegu jego realizacji oraz współpracy 

Fundacji „Mały i Duży” w Kłodzku z organem zlecającym zadanie:

1) Umowa nr CRU/PCPR/233/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. z Fundacją „Mały i Duży” 

w Kłodzku o powierzeniu realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu 

Kłodzkiego Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla

14 wychowanków”.

2) Uchwała nr 86/2016 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie 

przeprowadzenia kontroli zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu 

Kłodzkiego Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla

14 wychowanków” realizowanego przez Fundację „Mały i Duży” w Kłodzku.

3) Uchwała nr 91/2016 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie 

przeprowadzenia kontroli zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu 

Kłodzkiego Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla

14 wychowanków” realizowanego przez Fundację „Mały i Duży” w Kłodzku.

4) Uchwała nr 114/2016 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie 

przeprowadzenia kontroli zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu 

Kłodzkiego Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla

14 wychowanków” realizowanego przez Fundację „Mały i Duży” w Kłodzku.

5) Upoważnienia do kontroli wydane przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu z dnia 

8 sierpnia 2016 r. dla 5 osób (na podstawie uchwały nr 114/2016).

6) Sprawozdanie z przebiegu czynności kontrolnych w Placówce Opiekuńczo -

Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków przy ul. Rodzinnej 61

w Kłodzku, datowane na dzień 10 sierpnia 2016 r.

7) Notatka z czynności kontrolnych w dniu 18 sierpnia 2016 r, w Placówce Opiekuńczo -  

Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków przy ul. Rodzinnej 61

w Kłodzku, datowana na dzień 18 sierpnia 2016 r.

8) Sprawozdanie z czynności kontrolnych w Placówce Opiekuńczo -  Wychowawczej typu 

socjalizacyjnego „Dom Mały i Duży” w Kłodzku, datowane na dzień 19 sierpnia 2016 r.

9) Notatka z czynności kontrolnych w dniu 19 sierpnia 2016 r. w Placówce Opiekuńczo -  

Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków przy ul. Rodzinnej 61

w Kłodzku, datowana na dzień 19 sierpnia 2016 r.
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10) Uchwała nr 237/2016 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie 

przeprowadzenia kontroli wykonywania zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie 

Powiatu Kłodzkiego Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 

14 wychowanków”.

11) Upoważnienie Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 71/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. 

do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie 

Powiatu Kłodzkiego Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 

14 wychowanków” realizowanego przez Fundację „Mały i Duży” w Kłodzku dla Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzime w Kłodzku Pana Jacka Kubickiego.

12) Pismo nr PCPR.ZK.072.21.2016 Dyrektora PCPR w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2016 r. 

do Fundacji „Mały i Duży” w Kłodzku w sprawie przekazania dokumentacji potwierdzającej 

wydatki poniesione przez Fundację na realizację zadania publicznego.

13) Pismo Prezesa Fundacji „Mały i Duży” z dnia 9 stycznia 2017 r. będące odpowiedzią 

na pismo Dyrektora PCPR z dnia 21 grudnia 2016 r. Wezwanie o przekazanie stosowanej 

dokumentacji zostało przez Fundację pozostawione bez rozpatrzenia.

14) Uchwała nr 11/2017 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie 

rozwiązania umowy nr CRU/PCPR/233/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. o powierzeniu 

realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego Placówki 

Opiekuńczo — Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków” realizowanego 

przez Fundację „Mały i Duży” w Kłodzku.

15) Pismo Starosty Kłodzkiego nr ORG.0023.3.2017.ZP z dnia 12 stycznia 2017 roku 

do Fundacji „Mały i Duży” w Kłodzku w sprawie rozwiązania umowy 

nr CRU/PCPR/233/2015 ze skutkiem natychmiastowym wraz z kopią dokumentacji 

pocztowej o przebiegu przesyłki.

16) Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku do wykonania 

czynności mających na celu odebranie wychowanków z placówki opiekuńczo -  

wychowawczej typu socjalizacyjnego pn. „Dom Mały i Duży” w Kłodzku.

17) Odręczny protokół z dnia 18 stycznia 2017 r. podpisany przez Dyrektora placówki 

opiekuńczo -  wychowawczej Panią Majowicz oraz jej pracowników.

18) Kalendarium zdarzeń dotyczących współpracy z Fundacją „Mały i Duży” w Kłodzku 

w zakresie powierzonego zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu 

Kłodzkiego Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 

14 wychowanków”, podpisane przez Dyrektora PCPR.
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19) Oświadczenie Dyrektora PCPR w Kłodzku o przebiegu współpracy Powiatu Kłodzkiego 

z Fundacją „Mały i Duży” w Kłodzku w zakresie powierzonego zadania publicznego 

w liczbach na dzień 13 stycznia 2017 r.

20) Kopie postanowień sądowych w sprawie zmiany miejsca pobytu wychowanków placówki 

„Dom Mały i Duży”, część w trybie natychmiastowym.

21) Kopia uchwały nr 11/11/2017 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 lutego 2017 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 stycznia 2017 roku na Starostę Kłodzkiego.

22) Kopia uchwały nr 11/12/2017 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 lutego 2017 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 stycznia 2017 roku na Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

Dodatkowo, w ramach prowadzonych czynności kontrolnych, Zastępca Dyrektora 

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej zwrócił się z wnioskiem do Dyrektora Wydziału 

Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o dokonanie oceny pod 

względem zgodności z przepisami prawa uchwały nr 11/2017 Zarządu Powiatu Kłodzkiego 

z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie rozwiązania umowy nr CRU/PCPR/233/2015 z dnia 

3 sierpnia 2015 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie 

Powiatu Kłodzkiego Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 

14 wychowanków”.

Mając na uwadze konieczność formalnego zapewnienia dalszej pieczy zastępczej dla 

wychowanków Placówki „Dom Mały i Duży”, zwrócono się również do Przewodniczącego 

Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kłodzku z prośbą o informację 

dotyczącą sposobu i przebiegu realizacji postanowień w sprawie zmiany miejsca pobytu 

dzieci, odpowiednio przez kuratora zawodowego (postanowienia w trybie natychmiastowym) 

oraz Powiat Kłodzki (postanowienia prawomocne).

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego oraz na podstawie 

zgromadzonej w aktach kontroli dokumentacji, opinii i informacji Organ kontrolny ustalił 

następujący stan faktyczny w sprawie:

1) W listopadzie 2014 roku nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację 

zadania publicznego w zakresie prowadzenia na terenie powiatu kłodzkiego placówki 

opiekuńczo -  wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków. Jedyną ofertę 

złożyła Fundacja „Mały i Duży” z siedzibą w Kłodzku przy ul. Rodzinnej 61 prowadzona 

przez Małgorzatę i Majowicz. Warunkiem zawarcia stosownej umowy

na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego było przedłożenie przez oferenta
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zezwolenia Wojewody Dolnośląskiego na prowadzenie placówki (dowód: akta kontroli 

str. 83).

2) Fundacja „Mały i Duży” w Kłodzku z siedzibą przy ul. Rodzinnej 61 w dniu 6 lipca 2015 

roku uzyskała zezwolenie Wojewody Dolnośląskiego w formie decyzji administracyjnej 

nr PS-IS.9423.9.2015 na prowadzenie placówki opiekuńczo -  wychowawczej typu 

socjalizacyjnego z limitem 14 miejsc pod nazwą „Dom Mały i Duży w Kłodzku” z siedzibą 

przy ul. Rodzinnej 61 w Kłodzku.

3) W dniu 3 sierpnia 2015 roku została zawarta umowa nr CRU/PCPR/233/2015 pomiędzy 

Powiatem Kłodzkim, reprezentowanym przez Pana Macieja Awiżenia, Pana Piotra 

Marchewkę i Panią Henrykę Popiel (zwanym dalej „Zleceniodawcą”), a Fundacją „Mały 

i Duży”, reprezentowaną przez Panią Małgorzatę Majowicz i Pana

(zwaną dalej „Zleceniobiorcą) o powierzeniu zadania publicznego pn. „Prowadzenie 

na terenie Powiatu Kłodzkiego Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej typu socjalizacyjnego 

dla 14 wychowanków”. Czas realizacji ww. zadania publicznego wyznaczono na okres 

od 3 sierpnia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania 

na realizację zadania publicznego dotacji w kwocie 1.134.271 zł (jeden milion sto trzydzieści 

cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych), na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, 

w 13 transzach. W ramach umowy o realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca 

zobowiązał się do:

a) spełnienia i przestrzegania wszystkich wymogów i standardów opieki oraz 

wychowania określonych w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej oraz jej aktach wykonawczych;

b) zatrudnienia pracowników w wymiarze koniecznym do zapewnienia całodobowej 

opieki oraz posiadających ustawowo wymagane kwalifikacje zawodowe;

c) prowadzenia wymaganej, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

dokumentacji opiekuńczo -  wychowawczej;

d) przyjmowania do Placówki dzieci wyłącznie po otrzymaniu skierowania wydanego 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, pochodzących z powiatu 

kłodzkiego oraz w ramach ustalonego w zezwoleniu Wojewody Dolnośląskiego limitu 

miejsc (dowód: akta kontroli str. 21 -  28, 83).

4) Na przełomie października i listopada 2015 roku jeden z rodziców dziecka umieszczonego 

w Placówce zgłosił uwagi dotyczące niewłaściwego traktowania wychowanków przez 

personel Placówki oraz o stosowaniu systemu kar wobec dzieci. Wobec powyższego, Zarząd 

Powiatu Kłodzkiego podjął uchwałę nr 165/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie
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upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie 

Powiatu Kłodzkiego Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 

wychowanków” realizowanego przez Fundację „Mały i Duży” w Kłodzku.

W trakcie kontroli przyjęto na okoliczność zgłaszanych zastrzeżeń wyjaśnienia od jednego 

z wychowawców oraz Dyrektora Placówki Pani Małgorzaty Majowicz. Mimo, iż zgodnie 

z ww. uchwałą zespół kontrolny miał prawo oceny zgodności zatrudnienia osób pracujących 

z dziećmi z wymaganymi kwalifikacjami, Pani Dyrektor nie okazała dokumentacji kadrowej. 

Ten sam problem napotkał również zespół kontrolny powołany przez Wojewodę 

Dolnośląskiego do przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym we wrześniu 2016 roku. 

Ważnym elementem każdej kontroli w zakresie sprawowania opieki i wychowania nad 

dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej jest możliwość swobodnego z nimi kontaktu 

i rozmowy. Pani Dyrektor nie zapewniła odpowiednich warunków do przeprowadzenia 

rozmów z wychowankami. Dodatkowo stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wypłaty 

kieszonkowego oraz brak jakichkolwiek uregulowań w zakresie przyznawania lub obniżania 

wysokości wypłacanych dzieciom kwot. Po kontroli sporządzono protokół oraz wystąpienie 

pokontrolne, natomiast zespół kontrolny nie otrzymał informacji zwrotnej o realizacji 

wydanych zaleceń (dowód: akta kontroli str, 29 -30 , 83).

5) W połowie listopada 2015 roku Fundacja „Mały i Duży” złożyła w Starostwie 

Powiatowym w Kłodzku wniosek o aneksowanie umowy nr CRU/PCPR/233/2015 

ze względu na rzekome liczne błędy w umowie oraz zbyt niską miesięczną kwotę 

przypadająca na utrzymanie jednego dziecka. W dniach 28 i 29 grudnia 2015 roku odbyły się 

spotkania z udziałem Starosty Kłodzkiego, Wicestarosty oraz Prezesa i Zastępcy Prezesa 

Fundacji „Mały i Duży”. Fundacja zgłosiła swoje oczekiwania związane z dalszą realizacją 

zadania dotyczące przede wszystkim zwiększenia kwoty na utrzymanie jednego dziecka 

z 2.800 zł na 3.300 zł, zagwarantowania przez Powiat pełnego obłożenia miejsc przez cały 

okres realizacji zadania oraz informuje o niewystarczającej wysokości środków przyznanych 

na rok 2015.

W tej sytuacji Zleceniodawca, celem oceny czy i w jakich kategoriach wydatków brakuje 

środków, poprosił pisemnie Zleceniobiorcę o sporządzenie do dnia 4 stycznia 2016 r. 

zestawienia rzeczywiście poniesionych wydatków w okresie od 3 sierpnia 2015 r. do 

31 grudnia 2015 r. W odpowiedzi Fundacja podniosła przede wszystkim kwestię błędnego 

wskazania adresata, doręczenia pisma po godzinie 14-tej, kiedy nie było już pracownika 

administracji, przekazania pisma osobie nieuprawionej do podejmowania korespondencji oraz 

zobowiązanie do przygotowania ww. zestawienia do 10 stycznia 2016 r. Przedstawione przez
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Fundację zestawienie dopiero w dniu 11 stycznia 2016 r. spowodowało, ze strony Powiatu 

Kłodzkiego, konieczność przesunięcia spotkania w sprawie. Próba osobistego doręczenia 

pisma do Placówki nie powiodła się, gdyż Pani Prezes Majowicz odmówiła przyjęcia 

korespondencji. Informacja o terminie spotkania została więc przesłana pocztą elektroniczną. 

W dniu 13 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie Państwa Majowicz z władzami Powiatu oraz 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Starosta poinformował o licznych 

nieprawidłowościach w złożonej dokumentacji finansowej oraz o braku prawnych możliwości 

zwiększenia kwoty wynikającej z umowy. Państwo Majowicz bez słowa opuścili spotkanie. 

W połowie lutego 2016 r. Starostwo Powiatowe w Kłodzku otrzymało z Kancelarii 

LEXBRIDGE z Wrocławia wezwanie do zapłaty całej dotacji wskazanej w umowie. 

Na wniosek Zarządu Powiatu o doręczenie stosowanego pełnomocnictwa wraz 

z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej, Kancelaria nie podjęła dalszych czynności 

w tej sprawie.

W dniu 13 kwietnia 2016 r. doszło do kolejnego spotkania Zarządu Powiatu Kłodzkiego 

z Prezesem Fundacji „Mały i Duży” oraz radcą prawnym z Kancelarii LEXBRIDGE. 

Dyskusja dotycząca możliwości aneksowania umowy i zwiększenia dotacji nie doprowadziła 

do wypracowania jednolitego stanowiska. Prezes Fundacji poinformowała jednak o złożonym 

do sądu pozwie w sprawie wysokości dotacji (dowód: akta kontroli str. 84 — 85).

6) W dniu 31 maja 2016 r. Zarząd Powiatu Kłodzkiego podjął uchwałę nr 86/2016 

w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zadania publicznego w zakresie 

zgodności danych zawartych w częściowych sprawozdaniach finansowych za III i IV kwartał 

2015 r. oraz I kwartał 2016 r. z dokumentacją źródłową znajdującą się w siedzibie 

Zleceniobiorcy. W dniu 7 czerwca 2016 r. zespół kontrolny nie został wpuszczony 

do Placówki z uwagi na nieobecność osób decyzyjnych, natomiast w dniu kolejnym, Pani 

Majowicz odmówiła prowadzenia kontroli ze względu na nieobecność członków Zarządu 

Fundacji: Panów . Jednocześnie Pani Majowicz złożyła

wniosek o zmianę terminu kontroli na 8 -  12 sierpnia 2016 r. i zobowiązała się 

do udostępnienia całej dokumentacji finansowej. Zespół kontrolny nie sporządził żadnej 

dokumentacji pokontrolnej zawierającej informacje o działaniach podjętych przez obie strony 

(dowód: akta kontroli str. 31 -  32, 85).

7) W dniu 14 czerwca 2016 r. Zarząd Powiatu Kłodzkiego po raz kolejny podjął uchwałę 

nr 91/2016 w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zadania publicznego 

w zakresie zgodności danych zawartych w częściowych sprawozdaniach finansowych 

za III i IV kwartał 2015 r. oraz I kwartał 2016 r. z dokumentacją źródłową znajdującą się
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w siedzibie Zleceniobiorcy. Do Fundacji skierowano pismo z żądaniem dostarczenia 

wszystkich dokumentów finansowych za wskazane okresy sprawozdawcze, lecz bez 

określenia miejsca, gdzie należy je dostarczyć. Przesyłkę podjęto dopiero 11 lipca 2016 roku, 

po dwukrotnym awizowaniu. Fundacja odmówiła dostarczenia jakiejkolwiek dokumentacji 

finansowej. Zespół kontrolny nie sporządził żadnej dokumentacji pokontrolnej zawierającej 

informacje o działaniach podjętych przez obie strony (dowód: akta kontroli

str. 33 -  34, 85).

8) Ze względu na fakt, że w dniu 27 czerwca 2016 r. wpłynęła do PCPR pisemna opinia 

pedagoga z Gimnazjum Publicznego w Kłodzku dotycząca jednej w wychowanek Placówki 

prowadzonej przez Fundację „Mały i Duży”, zakres planowanej na sierpień 2016 r. kontroli 

został rozszerzony o zagadnienia związane ze sprawowaniem opieki nad wychowankami, 

w tym prowadzenie indywidulanych rozmów. W ocenie Organu kontroli podjęcie takiej 

decyzji było uzasadnione. Wobec powyższego, w dniu 29 lipca 2016 r. Zarząd Powiatu 

Kłodzkiego podjął uchwałę nr 114/2016 w sprawie przeprowadzenia kontroli zadania 

publicznego pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego Placówki Opiekuńczo -  

Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków” realizowanego przez Fundację 

„Mały i Duży” w Kłodzku. Zakres kontroli obejmował ocenę zgodności danych zawartych 

w sprawozdaniach częściowych kwartalnych w częściach dotyczących sprawozdania 

z wykonania wydatków z dokumentacją źródłową wskazaną przez Zleceniobiorcę, 

obserwację dzieci umieszczonych w Placówce oraz przeprowadzenie z nimi indywidulanych 

rozmów. Termin wykonania czynności kontrolnych został oznaczony w upoważnieniach 

członków zespołu kontrolnego od 8 do 19 sierpnia 2016 r.

Zespół kontrolny podjął działania w dniu 8 sierpnia 2016 r., lecz nie został dopuszczony przez 

Panią Dyrektor do czynności kontrolnych z powodu braku odrębnych imiennych upoważnień. 

Zapis § 2 uchwały nr 114/2016 w brzmieniu: „Do przeprowadzenia kontroli upoważnia się: 

(...)”, został uznany przez Panią Majowicz za niewystarczający. Tego samego dnia, odrębne 

imienne upoważnienia dla każdego z członków zespołu zostały przygotowane 

i podpisane przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego. Zespół podjął czynności kontrolne w zakresie 

weryfikacji dokumentacji finansowej za III kwartał 2015 r. w obecności osób upoważnionych 

przez Prezesa Fundacji „Mały i Duży”. W dniu kolejnym, tj. 9 sierpnia 2016 r. Dyrektor 

PCPR kontaktuje się telefonicznie z Panią Majowicz w celu ustalenia godziny podjęcia 

dalszych czynności kontrolnych. W rozmowie Pani Majowicz informuje o konieczności 

przesunięcia terminu dalszych czynności kontrolnych na dzień 16 sierpnia 2016 r. 

i odmawia prośbie o upoważnienie któregoś z pracowników do udzielania wyjaśnień.
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Wobec powyższego Dyrektor PCPR poinformował o konieczności złożenia do Zarządu 

Powiatu Kłodzkiego wniosku o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu kontroli. 

W związku z brakiem wniosku o przesunięcie terminu kontroli, w dniu 10 sierpnia 2016 r. 

zespół kontrolny ponownie udał się do Placówki celem kontynuowania czynności 

kontrolnych i został do niej wpuszczony. Pod nieobecność Pani Majowicz, dyżurujący 

pracownik poinformował, że otrzymał informację od przełożonej o nowym terminie kontroli 

na 16 sierpnia 2016 r. Ponieważ wskazany termin nie został w rezultacie ustalony w sposób 

formalny, Dyrektor PCPR poprosił o rozmowę telefoniczną z Panią Majowicz. 

W konsekwencji pracownik Placówki przekazał informację od Pani Majowicz, że zespół 

kontrolny ma opuścić lokal Placówki. Odstąpiono więc od czynności kontrolnych. W tym 

czasie Pani Majowicz domagała się telefonicznie rozmowy ze Starostą lub Wicestarostą 

Powiatu Kłodzkiego informując, że jeżeli będzie to niemożliwe, wezwie Policję. W dniu 18 

sierpnia 2016 r. podjęto próbę kontynuowania czynności kontrolnych. Pani Majowicz 

odmówiła wykonywania kopii wskazanej dokumentacji oraz zażądała od członków zespołu 

kontrolnego sporządzania i przedkładania jej codziennych notatek z wykonywanych 

czynności kontrolnych. Mimo, iż żaden przepis prawa dotyczący postępowania kontrolnego 

nie nakładał takiego obowiązku na kontrolujących, stosowane notatki zostały sporządzone 

i okazane Pani Majowicz. W czasie prowadzonych czynności kontrolnych, zwłaszcza 

w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi, Pani Majowicz uniemożliwia (wskazując na 

niedogodność terminu) prowadzenie psychologowi z zespołu kontrolnego indywidualnych 

rozmów z wychowankami. W dniu 19 sierpnia 2016 r. zespół kontrolny podjął próbę 

kontynuacji swoich czynności. Pani Majowicz, w pierwszej kolejności, zażądała notatek 

z czynności prowadzonych w dniu poprzednim, ponownie kwestionowała ważność 

upoważnień do kontroli, stwierdziła bezprawne wtargnięcie zespołu kontrolnego do Placówki 

oraz bezprawne przeglądanie przez psychologa z zespołu dokumentów wychowanków. 

W konsekwencji poinformowała zespół kontrolny, że zgłosi sprawę do prokuratury oraz 

zażądała opuszczenia Placówki, co zostało wykonane. W trakcie czynności kontrolnych 

prowadzonych w okresie pomiędzy 8 a 18 sierpnia 2016 r. dokonano sprawdzenia tylko 

dokumentacji finansowej za III kwartał 2015 r. (bez uzyskania dodatkowych wyjaśnień 

Prezes Fundacji) oraz w niepełnym zakresie dokumentacji 3 z 14 wychowanków Placówki 

(dowód: akta kontroli str. 35 -3 7 , 38 -  42, 43 — 59, 86-87).

9) W dniu 26 sierpnia 2016 r. Zarząd Powiatu Kłodzkiego zwrócił się z wnioskiem do 

Wojewody Dolnośląskiego o podjęcie czynności kontrolnych w Placówce prowadzonej przez 

Fundację „Mały i Duży”. Wojewoda Dolnośląski wydał zarządzenie nr 233 z dnia 6 września
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2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w wyżej wymienionej 

Placówce, w okresie pomiędzy 19 a 27 września 2016 r.

W dniu 2 września 2016 r. Zarząd Powiatu Kłodzkiego zawiadomił Prokuraturę Rejonową 

w Kłodzku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa naruszenia art. 93 ust. 4 pkt 1 ustawy 

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

„Mały i Duży” w zakresie uniemożliwiania przeprowadzenia czynności kontrolnych 

mających na celu wyjaśnienie niepokojących informacji dotyczących wychowanków 

Placówki. W dniu 22 września 2016 r. Prokuratora Rejonowa w Kłodzku przekazała ww. 

wniosek Zarządu Powiatu Kłodzkiego do Sądu Rejonowego w Kłodzku, Wydział III 

Rodzinny i Nieletnich, który zwrócił się do Dyrektora PCPR o: informację o dalszych 

czynnościach, które będą podjęte przez Starostwo Powiatowe wobec Placówki, o przesłanie 

protokołu z kontroli, w tym kontroli służb Wojewody Dolnośląskiego oraz o przekazanie 

pełnej imiennej listy wszystkich wychowanków umieszczonych w Placówce.

W dniu 21 października 2016 r. Starosta Powiatu Kłodzkiego został powiadomiony przez 

Wojewodę Dolnośląskiego o stwierdzonych w Placówce licznych nieprawidłowościach, 

z jednoczesnym wnioskiem o konieczności zwrotnego powiadomienia o działaniach 

podjętych przez Powiat w celu wyeliminowania tychże. Wobec powyższego, na początku 

listopada 2016 roku Zarząd Powiatu Kłodzkiego o stwierdzonych przez Wojewodę 

Dolnośląskiego nieprawidłowościach powiadomił Komendę Powiatową Policji, Sąd 

Rejonowy w Kłodzku oraz Państwową Inspekcję Pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy w odpowiedzi do Starostwa Powiatowego poinformowała 

o przeniesieniu kontroli w Placówce na rok 2017, ze względu na wniosek i informację Pani 

Majowicz o przekroczeniu limitu kontroli, z przywołaniem ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej (dowód: akta kontroli str. 87 -  89).

10) W dniu 20 grudnia 2016 r. Zarząd Powiatu Kłodzkiego podjął kolejną uchwałę 

nr 237/2016 w sprawie przeprowadzenia kontroli zadania publicznego pn. „Prowadzenie 

na terenie Powiatu Kłodzkiego Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej typu socjalizacyjnego 

dla 14 wychowanków” realizowanego przez Fundację „Mały i Duży” w Kłodzku. Zakres 

kontroli obejmował sprawdzenie rzetelności danych zawartych w sprawozdaniach 

częściowych kwartalnych za 2016 rok w części obejmującej zestawienie poniesionych przez 

Zleceniobiorcę wydatków w okresach: od 1 stycznia do 31 marca 2016 r., od 1 kwietnia do 30 

czerwca 2016 r. oraz od 1 lipca do 30 września 2016 r. Do przeprowadzenia czynności 

kontrolnych upoważniono Dyrektora PCPR, natomiast termin rozpoczęcia kontroli wskazano 

na okres nie później niż po upływie dwóch dni po podjęciu powyższej uchwały. W dniu 21
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grudnia 2016 r., działając na podstawie upoważnienia wskazanego w uchwale nr 237/2016 

oraz § 9 ust. 2 umowy nr CRU/PCPR/233/2015, Dyrektor PCPR wystosował pismo do 

Fundacji „Mały i Duży” z wezwaniem o dostarczenie do siedziby Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kłodzku przy ul. Kościuszki 2 i wydanie do celów przedmiotowej 

kontroli wszystkich dokumentów potwierdzających poniesione przez Fundację „Mały i Duży” 

wydatki na realizację zleconego przez Powiat Kłodzki zadania publicznego, w okresach 

wskazanych w uchwale Zarządu Powiatu. Termin dostarczenia dokumentów określono 

na cztery dni od dnia doręczenia niniejszego pisma, z uwzględnieniem treści art. 115 Kodeksu 

cywilnego. W piśmie Fundacja została również poinformowana, że niezastosowanie się do 

wezwania lub wykonanie go tylko w części, może być podstawą do rozwiązania przez Powiat 

Kłodzki łączącej obie strony umowy na realizację zadania publicznego. Pismo wysłane 

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zostało odebrane przez Zastępcę Prezesa Fundacji 

„Mały i Duży” w dniu 5 stycznia 2017 r. W odpowiedzi, Fundacja pismem z dnia 9 stycznia 

2017 r. informuje Dyrektora PCPR w Kłodzku, że jego wezwanie o dostarczenie do siedziby 

centrum pomocy dokumentacji finansowej pozostawia bez rozpatrzenia. Jako argument 

Fundacja przywołała zapis § 9 ust. 3 umowy nr CRU/PCPR/233/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 

r., który mówi, że prawo kontroli przysługuje osobom upoważnionym przez Zleceniodawcę 

zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania publicznego. Według 

Fundacji, żądanie wydania jakiejkolwiek dokumentacji jest sprzeczne z zapisami umowy. 

Dodatkowo, Pani Majowicz podnosi, że Dyrektor PCPR nie dopełnił obowiązku określonego 

w § 3 uchwały nr 237/2016 Zarządu Powiatu Kłodzkiego, tj. wysłał przedmiotowe pismo 

z wezwaniem w dniu 21 grudnia 2016 r. a nie (najwcześniej) 23 grudnia 2016 r. (dowód: akta 

kontroli str. 21 — 28, 60, 61, 62 — 64, 65, 89).

11) Zarząd Powiatu Kłodzkiego uznał treść pisma Fundacji „Mały i Duży” z dnia 9 stycznia 

2017 r. za odmowę wydania dokumentów finansowych potwierdzających wydatki 

Zleceniobiorcy na realizację zadania publicznego i w dniu 10 stycznia 2017 r. podjął uchwałę 

nr 11/2017 w sprawie rozwiązania umowy nr CRU/PCPR/233/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. 

o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu 

Kłodzkiego Placówki Opiekuńczo -  Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 

wychowanków” realizowanego przez Fundację „Mały i Duży” w Kłodzku (dowód: akta 

kontroli str. 66 -  68).

12) Władze Powiatu Kłodzkiego w piśmie z dnia 12 stycznia 2017 r. skierowanym do 

Fundacji „Mały i Duży” złożyły oświadczenie o rozwiązaniu umowy na prowadzenie 

placówki opiekuńczo -  wychowawczej typu socjalizacyjnego ze skutkiem natychmiastowym
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oraz zwróciły się z prośbą o przygotowanie wszystkich wychowanków (wraz z rzeczami 

osobistymi) do czynności przekazania dzieci wyznaczonym osobom działającym w imieniu 

Powiatu Kłodzkiego. Pismo w sprawie zostało nadane w Urzędzie Pocztowym Kłodzko 1 

w dniu 12 stycznia 2017 r. i dnia następnego tj. 13 stycznia 2017 r. o godzinie 14:23 było 

gotowe do podjęcia w Agencji Pocztowej w Kłodzku. Tego samego dnia adresat (Fundacja 

„Mały i Duży”) otrzymał awizo przesyłki, której nie odebrał przez prawie 10 dni. Kolejne 

awizo trafiło do Fundacji w dniu 23 stycznia 2017 r., a odbiór przesyłki nastąpił dopiero 

26 stycznia 2017 r. Zgodnie z treścią art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego, oświadczenie woli, które 

ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że 

mogła zapoznać się z jego treścią. Należy więc przyjąć, że już w dniu 13 stycznia 2017 r. 

Fundacja została zapoznana z treścią oświadczenia Władz Powiatu Kłodzkiego o rozwiązaniu 

umowy na realizację zadania publicznego (dowód: akta kontroli str. 69 -  73).

13) Starosta Kłodzki w dniu 12 stycznia 2017 r. wydał zarządzenie nr 3/2017 w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku 

do wykonywania czynności mających na celu odebranie wychowanków z placówki 

opiekuńczo -  wychowawczej typu socjalizacyjnego pn. „Dom Mały i Duży” w Kłodzku.

Na podstawie złożonego, do akt niniejszej kontroli Wojewody Dolnośląskiego, protokołu 

z czynności odebrania dzieci, datowanego na dzień 18 stycznia 2017 r. ustalono następujące: 

do czynności odebrania dzieci upoważniono trzy osoby (Dyrektora PCPR, inspektora 

do spraw rodzinnej pieczy zastępczej oraz głównego specjalistę -  pedagoga). Psycholog, 

który nie posiadał upoważnienia został wyproszony z Placówki. W czynnościach przekazania 

dzieci ze strony Placówki udział brała Pani Dyrektor, pracownik obsługi Pan ' )raz

cztery wychowawczynie. W protokole odnotowano również fakt zakwestionowania przez 

Panią Dyrektor zarządzenia Starosty Kłodzkiego nr 3/2017 z powodu, że nie zostało jej 

dostarczone, że nie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i że samo 

w sobie, nie jest aktem wykonawczym. Dodatkowo, Pani Majowicz zakwestionowała 

w upoważnieniach osób wskazanych do czynności odebrania dzieci brak numeru pesel, brak 

umieszczenia upoważnień w BIP oraz brak podstawy prawnej „działania odebrania 

wychowanków”. Pani Dyrektor zażądała również oświadczenia woli Władz Powiatu 

Kłodzkiego o rozwiązaniu umowy w oryginale mimo, że ten dokument został wysłany do 

Fundacji Pocztą Polską i już od 5 dni oczekiwał na odbiór. Pani Majowicz stwierdziła, że 

nadal nic nie dostała, a przedstawione przez Dyrektora PCPR nowe skierowania dla dzieci, 

wydane w konsekwencji owego oświadczenia, są nieważne. Uczestniczący w czynnościach 

odebrania dzieci pracownik obsługi Placówki Pan przepytywał
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Dyrektora PCPR o upoważnienia do odbioru dzieci w kontekście art. 9 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. Pan ' dopytywał się również o zwrot weksla in

blanco, podpisanego przez Zleceniobiorcę na etapie zawierania umowy o realizacji zadania 

publicznego. Reasumując, Pan stwierdził, że Dyrektor PCPR

reprezentujący Zarząd Powiatu Kłodzkiego, jako funkcjonariusz publiczny nie stosuje (nie 

przestrzega) przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, zwłaszcza przepisów 

od art. 6 do art. 13. W powyższym protokole nie ma żadnej informacji dotyczącej 

przygotowania wychowanków Placówki do jej opuszczenia przez Panią Dyrektor Majowicz 

(dowód: akta kontroli str. 74 -  75, 76 -  82).

14) Prezes Fundacji „Mały i Duży” w dniu 19 stycznia 2017 r. złożył do Wojewody 

Dolnośląskiego skargę na działania Starosty Kłodzkiego oraz Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Zgodnie z art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub 

działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, 

inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw należących do zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej, jest rada powiatu. Wobec powyższego, skarga 

Pani Majowicz została przekazana do rozpatrzenia Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Kłodzkiego.

W dniu 22 lutego 2017 r. Rada Powiatu Kłodzkiego podjęła uchwałę nr 11/11/2017 w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Starostę Kłodzkiego oraz uchwałę nr 11/12/2017 w sprawie 

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. 

W obu przypadkach, Komisja Rewizyjna działająca na podstawie § 41 ust. 2 pkt 5 Statutu 

Powiatu Kłodzkiego zbadała zasadność zarzutów stawianych przez Prezesa Fundacji „Mały 

i Duży” Panią Małgorzatę Majowicz w skargach i uznała je za niezasadne. Wobec 

powyższego, Rada Powiatu Kłodzkiego uznała, że zarówno ze strony Starosty Kłodzkiego, 

jak również Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, nie nastąpiło 

naruszenie prawa w zakresie żadnego z postawionych przez Fundację „Mały i Duży” 

zarzutów (dowód: akta kontroli str. 115 -  116 oraz dokumentacja akt nr

ZP-KNPS.1411.1.2017.PSZ).

15) W odniesieniu do oceny legalności uchwały nr 11/2017 Zarządu Powiatu Kłodzkiego 

z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie rozwiązania, ze skutkiem natychmiastowym, umowy 

nr CRU/PCPR/233/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r. o powierzenie realizacji zadania 

publicznego pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu Kłodzkiego Placówki Opiekuńczo -  

Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków” realizowanego przez Fundację
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„Mały i Duży” w Kłodzku, Organ kontrolny mając na uwadze ograniczony zakres 

kompetencji wojewody w rozpatrywanej sprawie stwierdził, że akt ten został podjęty przez 

uprawniony organ we właściwym trybie (dowód: akta kontroli str. 21 -28 , 117, 118-120).

16) Na dzień 27 marca 2017 roku w placówce opiekuńczo -  wychowawczej „Dom Mały 

i Duży” w Kłodzku przy ul. Rodzinnej 61, pomimo rozwiązania umowy z Powiatem 

Kłodzkim na prowadzenie placówki, nadal przebywała dwójka dzieci w wieku 13 i 16 lat. 

Pozostałym dwunastu wychowankom, zgodnie z postanowieniami Sądów Rejonowych 

w Kłodzku, Strzelinie, Myśliborzu i Kluczborku zabezpieczono dalszą pieczę zastępczą. 

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kłodzku podejmował działania dotyczące realizacji postanowień sądowych. 

W dniu 6 marca 2017 r. do Prezesa Fundacji Mały i Duży skierowano pismo z prośbą 

o umożliwienie psychologowi rozmów z pozostającą nadal w budynku przy ul. Rodzinnej 61 

dwójką dzieci. Przez trzy tygodnie nie uzyskano od Pani Prezes żadnej odpowiedzi. W dniu 

22 marca 2017 r. podjęto kolejną próbę odbioru dzieci, które jednak odmówiły dostosowania 

się do treści postanowień sądowych. Prezes Fundacji Mały i Duży nie podjął współpracy 

w celu przeniesienia dzieci do innych form pieczy zastępczej. Z informacji uzyskanych 

w dniu 5 kwietnia 2017 r. wynika, że kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Kłodzku 

doprowadził do przekazania pod opiekę osób prowadzących rodzinny dom dziecka jednego 

wychowanka. W stosunku do drugiego dziecka, Fundacja Mały i Duży złożyła zażalenie na 

postanowienie Sądu Rejonowego w Strzelinie do Sądu Okręgowego we Wrocławiu 

w przedmiocie zmiany zarządzenia dotyczącego przeniesienia małoletniego do innej formy 

opieki.

Należy podkreślić, że wszystkie podejmowane przez przedstawicieli Powiatu Kłodzkiego 

oraz kuratora zawodowego Sądu Rejonowego w Kłodzku, próby odebrania wychowanków 

przeprowadzono w asyście psychologa i ratownika medycznego. Za każdym razem Dyrektor 

Placówki Pani Majowicz była informowana o terminie i godzinie przybycia wyznaczonych 

osób. Miała zatem czas i możliwość odpowiedniego przygotowania wychowanków do 

czekającej ich zmiany. Powiat Kłodzki, w obliczu problemów we współpracy z Fundacją 

„Mały i Duży”, podjął samorządną decyzję o rozwiązaniu umowy oraz dołożył starań, aby 

przeprowadzić procedurę przejęcia wychowanków bez jakichkolwiek działań 

konfrontacyjnych.

W ocenie Organu kontroli, postawa pracowników placówki oraz jej Dyrektora przyczyniła się 

do wywołania niepotrzebnego napięcia i stresu, który dotyka wszystkie strony sporu, 

a zwłaszcza dzieci. Rolą dorosłych, zwłaszcza tych, którym powierzono pieczę zastępczą nad
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dzieckiem pozbawionym opieki własnej rodziny, jest odpowiednie przygotowanie, 

tłumaczenie i wyjaśnianie sytuacji, które w konsekwencji te dzieci dotyczą (dowód: akta 

kontroli str. 92, 93 -114, 121 -124, 127-128, 130).

Działalność Starosty Powiatu Kłodzkiego, we współpracy z podległymi służbami, 

w realizacji zadania polegającego na zapewnieniu dzieciom pieczy zastępczej oceniono 

pozytywnie. Wszelkie zaś spory dotyczące realizacji porozumienia łączącego strony 

w okresie od sierpnia 2015 do stycznia 2017 r. winny rozstrzygać sądy powszechne.

Pouczenie:
Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń 
pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 
697).
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