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Pani
Agnieszka Rej chan
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Prochowicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 1 5 - 1 6  marca 2017 r. na podstawie art. 186 pkt 3 lit. a i 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) zespół kontrolny w składzie: Tomasz Borecki -  inspektor 

wojewódzki, przewodniczący zespołu i Emilia Molska-Kaźmierczak -  inspektor wojewódzki, 

kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Prochowicach przy ul. Armii Czerwonej 6, zwanym w dalszej 

części niniejszego wystąpienia „Ośrodkiem” lub „MGOPS”.

Przedmiot kontroli obejmował działalność Ośrodka w zakresie organizowania pracy 

z rodziną w gminie 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 15 marca 2017 r. 

funkcję Dyrektora Ośrodka pełniła Pani Agnieszka Rej chan odpowiedzialna za realizację 

zadań w ocenianych obszarach. W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli 

wydaje się ocenę pozytywną, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

W toku postępowania kontrolnego przeprowadzono analizę udostępnionej 

dokumentacji merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń złożonych przez Dyrektora
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Ośrodka i asystenta rodziny, aktów prawa miejscowego oraz akt osobowych w zakresie 

dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe pracowników. Ilekroć w niniejszym 

wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

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

Zgodnie z art. 10 ustawy za prowadzenie pracy z rodziną odpowiedzialna jest gmina 

lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację zadań. Na mocy uchwały Rady Miasta i Gminy 

Prochowice nr LIII/244/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Miejsko- 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prochowicach, zmienionego uchwałą Rady 

Miasta i Gminy Prochowice nr XX/122/2016 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmian 

w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach, za realizację 

ww. zadań odpowiada MGOPS w Prochowicach. (dowód: akta kontroli str. 12-20)

W Ośrodku nie są prowadzone postępowania z zakresu wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej wymagające wydawania decyzji administracyjnych.
(dowód: akta kontroli str. 21)

Realizując obowiązek wynikający z art. 176 pkt 1 ustawy, Rada Miasta i Gminy 

w Prochowicach podjęła uchwałę nr XVIII/102/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 -  2018. Główny cel 

Programu to wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

-  wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania. 

Program obejmuje siedem celów szczegółowych i działań:

1. Diagnozę i analizę przyczyn kryzysów rodzinnych poprzez pracę socjalną;

2. Rozwijanie umiejętności opiekuńczo -  wychowawczych rodziny poprzez zapewnienie jej 

specjalistycznego poradnictwa i wsparcia;

3. Pomoc w integracji rodziny poprzez niwelowanie barier uniemożliwiających prawidłowe 

relacje między członkami rodziny oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych 

w rodzinach;

4. Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin poprzez aktywne 

angażowanie ich w działania ukierunkowane na poprawę swojej sytuacji bytowej;

5. Dążenie do reintegracji rodziny poprzez poprawę sytuacji rodzinnej, umożliwiającej 

powrót dziecka do rodziny naturalnej i do aktywnego uczestnictwa w życiu środowiska 

społecznego;

6. Prowadzenie działań profilaktycznych na rzecz rodzin dysfunkcjonalnych;

7. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodziny i dziecka.
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Realizacja Programu odbywa się na zasadach współdziałania m.in. jednostek administracji 

samorządowej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami 

specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. {dowód: akta kontroli str. 24-28) 

MGOPS w Prochowicach nie ma zatrudnionych specjalistów, natomiast w obszarach 

pracy z rodziną, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, Ośrodek zapewniał:

1. Pomoc ze strony psychologa, który w wyznaczonych przez siebie terminach przyjmuje 

w Przychodni Rejonowej w Prochowicach. W 2016 r. z pomocy psychologicznej 

na terenie gminy skorzystało około 60 osób.

2. Pomoc prawną, w środy w Przychodni Rejonowej w Prochowicach prawnik udziela 

porad. W 2016 r. około 200 osób otrzymało pomoc prawną na terenie gminy.

3. Udział w spotkaniach grupy wsparcia, która jest skierowana do osób uzależnionych.

4. Terapie w Punkcie Konsultacyjnym w Prochowicach dla dzieci wraz z rodzicami. 

Ponadto osoby wymagające pilnej pomocy specjalistów kierowano do Ośrodka

Interwencji Kryzysowej w Legnicy, Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej oraz Poradni 

Zdrowia Psychicznego w Legnicy.

W MGOPS zatrudnione były na umowę o pracę opiekunki, natomiast obejmowały one 

swoją opieką głównie osoby starsze. W okresie objętym kontrolą żadne dziecko, objęte 

asystenturą rodzinną nie wymagało pomocy w formie usług opiekuńczych lub 

specj alistycznych.

Na terenie gminy nie ma osoby zatrudnionej na stanowisku mediatora. Żaden z pracowników 

też nie posiada kwalifikacji do pełnienia ww. funkcji. Natomiast proces mediacyjny 

uruchamiany był głównie na posiedzeniach Zespołów Interdyscyplinarnych 

Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. (dowód: akta kontroli str. 21 -  22, 29)

Zarządzeniem nr 4/2015 z dnia 15.05.2015 r. Dyrektor MGOPS wprowadził Aneks 

nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Prochowicach, w którym w Rejonie Pracy Socjalnej utworzono stanowisko asystenta 

rodziny oraz opisano zakres jego działań. Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo -  wychowawczych przydziela się asystenta rodziny, po spełnieniu 

wymogów i na zasadach określonych w art. 11 ustawy. W okresie objętym kontrolą 

w Ośrodku zatrudniony był jeden asystent rodziny w wymiarze 0,5 etatu. Pracownik nie 

łączył pracy asystenta z obowiązkami pracownika socjalnego, co zgodne jest z art. 17 ustawy. 

W roku 2016 i do dnia kontroli pod opieką asystenta pozostawało 5 rodzin. Praca asystenta 

realizowana była „w terenie”, a w czwartki był dostępny w siedzibie Ośrodka. Na podstawie
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pięciu akt zawierających dokumentację pracy z rodziną dokonano oceny jej zgodności 

z wymogami i zasadami określonymi w Rozdziale 2 ustawy i stwierdzono:

a) na podstawie przeprowadzonych w rodzinach wywiadów środowiskowych pracownik 

socjalny wskazywał na konieczność przydzielenia asystenta rodziny i składał stosowny 

wniosek do Kierownika Ośrodka, który wyrażał zgodę,

b) każda z rodzin pisemnie wyrażała zgodę na podjęcie współpracy z asystentem oraz 

akceptowała zasady tej współpracy,

c) po przydzieleniu rodzinie asystentury dokonywano analizy oceny sytuacji rodziny oraz 

obszarów wymagających wsparcia,

d) dla każdej rodziny asystent sporządzał miesięczny plan pracy z rodziną, w którym określał 

główny cel pracy na dany miesiąc, a w samym planie wyznaczano cele szczegółowe. Jeśli nie 

udało się zrealizować, któregoś z zamierzonych celów, to przenoszono go na kolejny miesiąc. 

Plany pracy z rodziną zawierały m.in. terminy realizacji poszczególnych działań, natomiast 

w części planów nie ujęto przewidywanych efektów działań. W przyszłości należałoby jednak 

wskazywać jakie są przewidywane efekty działań.

e) raz na sześć miesięcy asystent rodziny przygotowywał okresową ocenę sytuacji rodziny 

i przekazywał ją  następnie do kierownika jednostki. Ocena zawierała opis wszystkich zadań 

podjętych wobec i na rzecz rodziny, a także rokowania dotyczące dalszej współpracy,

g) w okresie objętym kontrolą żadna z rodzin nie zakończyła współpracy z asystentem.

(dowód: akta kontroli str. 21-22, 30-37) 

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Prochowice nie funkcjonowała żadna 

placówka wsparcia dziennego, ani rodzina wspierająca. (dowód: akta kontroli str. 21, 43)

Zgodnie z art. 176 pkt 5 ustawy do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu 

dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - 

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym. Na dzień 31 grudnia 2016 roku, 4 dzieci z terenu gminy Prochowice 

przebywała w pieczy zastępczej. W przypadku dwójki dzieci rodzinę zastępczą stanowiły 

babcie. W przypadku jednego wychowanka pieczy zastępczej rodzice wyjechali nie podając 

adresu zamieszkania. Ponadto nie wykazywali zainteresowania losem dziecka. W związku 

z powyższym asystent rodziny nie miał możliwości podjęcia współpracy z rodzicami 

biologicznymi. Z rodziną drugiego dziecka również nie prowadzono pracy, gdyż matka 

przebywała w zakładzie karnym, a ojciec został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Kolejne 

dwoje dzieci to wychowankowie pieczy instytucjonalnej - niepełnoletnia matka i jej dziecko. 

Rodzina biologiczna nie była objęta wsparciem asystenta, gdyż w ocenie pracowników
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socjalnych było to bezzasadne. Z informacji przekazanych przez Dyrektora Ośrodka wynika, 

Ze matka małoletniej notorycznie wchodzi w nowe związki i stale zmienia miejsca 

zamieszkania, natomiast ojciec jest osobą uzależnioną od alkoholu nie dającą rękojmi 

należytego sprawowania opieki i wychowania.

Gmina na bieżąco ponosiła odpłatność za pobyt dzieci 

w pieczy zastępczej w wysokości odpowiednio 10%, 30% i 50% wydatków na opiekę 

i wychowanie dziecka w pieczy rodzinnej lub średnich miesięcznych wydatków 

przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo -  wychowawczej. W 2016 r. 

na ten cel przekazano kwotę w wysokości 19 555, 98 zł. (dowód: akta kontrolistr. 43-51)

Realizując wymóg art. 179 ust. 1 ustawy Dyrektor Ośrodka przedstawia corocznie 

Radzie Miasta i Gminy w Prochowicach sprawozdanie z działalności jednostki, w tym 

również z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. W okresie objętym kontrolą takie 

sprawozdanie przekazano: 9 marca 2016 r. i 21 lutego 2017 r. Z kolei, w ramach zadań 

z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 177 ustawy, w okresie objętym 

kontrolą, Gmina Prochowice aplikowała o środki rządowe na częściowe pokrycie kosztów 

zatrudnienia asystenta rodziny. (dowód: akta kontroli str. 21-22,38-44)

W okresie pomiędzy 1 marca 2016 r. a 15 marca 2017 r. w Rejonie Pracy Socjalnej 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach, zatrudnione były: 1 osoba 

na stanowisku asystenta rodziny, 1 starszy pracownik socjalny, 2 specjalistów pracy socjalnej, 

1 pracownik socjalny. Na podstawie potwierdzonych za zgodność 

z oryginałem kopii dyplomów i świadectw złożonych w aktach osobowych wyżej 

wymienionych osób stwierdzono, że spełniają one wymogi kwalifikacyjne określone 

odpowiednio w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawie 

o pomocy społecznej. Biorąc pod uwagę obowiązek gminy wynikający z art. 176 pkt. 2 

ustawy o konieczności tworzenia możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów 

rodziny, stwierdzono na podstawie oświadczenia Dyrektora Ośrodka oraz przedstawionych 

zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniach z zakresu wspierania i pracy z rodziną, 

m.in.: „Szkolenie doskonalące dla asystentów rodzin i kandydatów do pełnienia tej funkcji”, 

„Asystentura jako alternatywna forma pomocy rodzinie”, „Praca asystenta z rodzinami 

o szczególnych potrzebach”, „Skuteczna realizacja procedury „Niebieskie Karty”, „Pomagam 

sobie, by pomóc drugiemu” - wsparcie dla członków ZI i GR w radzeniu sobie w sytuacjach 

trudnych”, „Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespoły 

Interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie -  jak działać krok po kroku”.

(dowód: akta kontroli str. 52-56)
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W jednostce kontrolowanej nie stwierdzono występowania uchybień ani

nieprawidłowości, w związku z tym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie:
Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń pokontrolnych, składa 
się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 201 lr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 575).

(kontroler) (kierownik komórki do spraw kontroli)


