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Pani
Grażyna Urbańska
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 1 8 - 1 9  maja 2017 r. na podstawie art. 186 pkt 3 lit. a) ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2017 r., poz. 697) kontrolerzy: Emilia Molska - Kaźmierczak - inspektor 

wojewódzki, Honorata Borowiec -  starszy inspektor wojewódzki oraz Olga Szewrańska 

-  inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 1-2, zwanym 

w dalszej części niniejszego wystąpienia „Ośrodkiem” lub „MOPS”.

Przedmiot kontroli obejmował działalność Ośrodka w zakresie realizacji dodatku 

w wysokości 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej oraz usamodzielniania pełnoletnich 

wychowanków pieczy zastępczej. 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 stycznia 2016 r. do dnia 

18 maja 2017 r. funkcję Dyrektora Ośrodka pełniła Pani Grażyna Urbańska odpowiedzialna 

za realizację zadań w ocenianych obszarach.

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną 

z nieprawidłowością, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.



Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod numerem 22.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań oraz oświadczeń złożonych przez Zastępcę Dyrektora 

Panią Magdalenę Stefańską i pracowników Ośrodka.

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, natomiast ilekroć jest mowa o „Ustawie o pomocy państwa” należy przez 

to rozumieć ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

(Dz.U. 2016, poz. 195).

W myśl art. 181 pkt 3 ustawy finansowanie dodatku wychowawczego i dodatku 

do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a, należy do zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Natomiast zgodnie z art. 180 

pkt 13 lit. b) ustawy do zadań własnych powiatu należy finansowanie pomocy przyznawanej 

osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, 

placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo -  terapeutyczne.

Mając na względzie powyższe oraz to, że z dniem 1 stycznia 2013 r. Miastu 

Wałbrzych przywrócono status miasta na prawach powiatu, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej realizuje zadania własne gminy i powiatu oraz zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej realizowane przez gminę i powiat m.in. w zakresie wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej. Stosowne uregulowanie znalazło odzwierciedlenie w uchwale 

nr XL/342/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany 

statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Na podstawie § 4 ust. 1 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

zarządzenia nr 4/17 Dyrektora MOPS wprowadzono Regulamin organizacyjny Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Zadania z obszaru pieczy zastępczej wynikające 

z ustawy zostały ujęte w § 21. Załącznik do Regulaminu organizacyjnego określa strukturę 

organizacyjną Ośrodka.

{dowód: akta kontroli str. 20-81)

Do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu 

pieczy zastępczej należących do właściwości powiatu, Prezydent Miasta Wałbrzycha udzielił 

upoważnienia Pani Grażynie Urbańskiej -  Dyrektor MOPS oraz na jej wniosek następującym 

osobom:

1. Pani Magdalenie Stefańskiej -  Zastępcy Dyrektora MOPS,

2. Panu Krzysztofowi Czaji - Zastępcy Dyrektora MOPS,
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3. Pani Marzenie Piątek -  Kierownikowi Działu Pieczy Zastępczej,

4. Pani Jadwidze Wąsik -  Zastępcy Kierownika Działu Pieczy Zastępczej.
(dowód: akta kontroli str.14-18)

Na podstawie art. 80 ust. la  ustawy oraz według kryteriów określonych w art. 87, 

art. 88, art. 182 ust. 3 ustawy i art. 49 ustawy o pomocy państwa, na każde umieszczone 

dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek wychowawczy dla 

rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka lub rodziny pomocowej. 

Natomiast zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy oraz według kryteriów określonych 

w art. 182 ust. 3 ustawy i art. 49 ustawy o pomocy państwa ustala się na wniosek dyrektora 

placówki opiekuńczo -  wychowawczej typu rodzinnego prawo do dodatku do zryczałtowanej 

kwoty na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Według danych statystycznych przekazanych przez MOPS, na dzień 

1 kwietnia 2016 r., w rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywało łącznie 430 dzieci 

w wieku do 18. roku życia.

We wskazanym powyżej okresie na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonowało:

• 220 rodzin zastępczych spokrewnionych,

• 66 rodzin zastępczych niezawodowych,

• 6 rodzin zastępczych zawodowych,

• 4 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne,

• 6 rodzinnych domów dziecka.

Nie funkcjonowały rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego 

oraz placówki opiekuńczo -  wychowawcze typu rodzinnego.

W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. złożono wnioski dla 337 dzieci, 

w tym przez :

• rodziny zastępcze spokrewnione dla 198 dzieci,

• rodziny zastępcze niezawodowe dla 63 dzieci,

• rodziny zastępcze zawodowe dla 21 dzieci,

• rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne dla 9 dzieci,

o osoby prowadzące rodzinne domy dziecka dla 46 dzieci.

Natomiast w okresie od 2 lipca 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. złożono 68 wniosków, w tym:

• 30 przez rodziny zastępcze spokrewnione,

• 8 przez rodziny zastępcze niezawodowe,

• 8 przez rodziny zastępcze zawodowe,
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• 4 przez osoby prowadzące rodzimie domy dziecka,

• 18 przez dyrektorów placówek opiekuńczo -  wychowawczych typu rodzinnego.

We wskazanym powyżej okresie nie powstała rodzina pomocowa.
(dowód: akta kontroli str.128-129)

Analizie poddano wybrane losowo akta postępowań administracyjnych w sprawach 

o przyznanie dodatku wychowawczego. Na tej podstawie ustalono, że:

1) Rodzina zastępcza składała „Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego 

na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom 

dziecka” (druk przygotowany przez Ośrodek). Wniosek zawierał następujące dane: 

imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania, imię i nazwisko dziecka, datę 

urodzenia, informację o pobycie w pieczy zastępczej zgodnie z postanowieniem sądu, 

sygnaturę akt oraz podpisy: rodziny zastępczej, kierownika działu pieczy zastępczej 

i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. W aktach zawarte były także 

postanowienia sądowe o umieszczeniu w pieczy zastępczej oraz oświadczenia rodzin 

zastępczych od kiedy sprawują faktyczną pieczę nad dzieckiem. Tylko w jednym 

przypadku brakowało informacji od kiedy dziecko faktycznie przebywało 

w rodzinnym domu dziecka.

2) Dodatek wychowawczy był przyznawany od dnia faktycznego umieszczenia dziecka 

w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie wcześniej jednak niż 

od miesiąca złożenia wniosku.

3) Prawo do dodatku wychowawczego na podstawie art. 87 ust. la  ustala się na okres 

12 miesięcy. Na podstawie analizy osiemnastu akt postępowań administracyjnych 

przyznających prawo do dodatku wychowawczego ustalono, że trzy decyzje wydano 

na okres zgodny z ustawą, trzy na niepełny rok, a dwanaście decyzji na okres dłuższy 

niż przewiduje ustawa (osiem na okres od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r., trzy na czas 

od 01.08.2016 r. do 30.09.2017 r., jedna od 01.09.2016 r. do 30.09.2017 r.).

Zastępca Dyrektora wyjaśnił, że zasugerowano się zapisami ustawy o pomocy 

państwa w wychowaniu dzieci, która wskazuje, że świadczenie wychowawcze 

(wypłacane rodzinom biologicznym) może być przyznawane na okres powyżej 

12 miesięcy. Zastosowanie analogicznej zasady w stosunku do rodzin zastępczych 

i rodzinnych domów dziecka spowodowało powstanie nieprawidłowości w tym 

zakresie.

4) W przypadku, gdy dodatek wychowawczy przysługiwał rodzinie zastępczej lub 

prowadzącemu rodzinny dom dziecka za niepełny miesiąc kalendarzowy, był
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wypłacany w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej w danym miesiącu kalendarzowym.

5) Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy przyznanie dodatku wychowawczego następowało 

w formie decyzji.

Decyzje przyznające dodatek wychowawczy wydawane przez Ośrodek sprawdzono 

pod względem formalnym i stwierdzono, że zgodnie z art. 107 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz.23, ze zm.) zawierają:

• oznaczenie organu administracji publicznej,

• datę wydania,

• oznaczenie strony,

• powołaną podstawę prawną,

• rozstrzygnięcie,

• uzasadnienie faktyczne i prawne,

• pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie,

• podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby 

upoważnionej do wydania decyzji.

Jako organ administracji publicznej wskazano Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Wałbrzychu, co stanowi uchybienie, ponieważ zgodnie z art. 182 ust. 3 w indywidualnych 

sprawach z zakresu pieczy zastępczej należących do właściwości powiatu, organem 

administracji publicznej uprawnionym do wydawania decyzji dotyczących świadczeń, 

dodatków, środków finansowych, opłat oraz innych kwot jest Prezydent Miasta Wałbrzycha, 

uprawniony przez niego kierownik Ośrodka lub upoważnieni pracownicy.

W jednej z decyzji wskazano błędną sygnaturę postanowienia o umieszczeniu dziecka 

w rodzinie zastępczej zawodowej.

Decyzje poddane ocenie miały nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 Kpa) 

oraz były skutecznie doręczane (art. 109 Kpa). Zwrotnego potwierdzenia odbioru brakowało 

jedynie dla decyzji wydanej 20 kwietnia 2017 r.

Decyzje wydane w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. przyznawały prawo 

do otrzymania dodatku wychowawczego z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia 2016 r. dla 

dzieci, które we wskazanym okresie były umieszczone w pieczy zastępczej.
(dowód: akta kontroli str. 82-100, 134-139) 

Usamodzielnianym wychowankiem jest osoba opuszczająca, po osiągnięciu 

pełnoletności: rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo
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-  wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo -  terapeutyczną, w przypadku 

gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu. 

Osobą usamodzielnianą jest również osoba której pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał 

na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom 

dziecka, w okresie sześciu miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą 

pełnoletności. Zgodnie z art. 140 ustawy osobie usamodzielnianej przyznaje się pomoc na: 

kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, według kryteriów określonych 

wart. 140-153 ustawy.

Udziela się również na wniosek osoby usamodzielnianej pomocy w uzyskaniu odpowiednich 

warunków mieszkaniowych i zatrudnienia, a także zapewnia się pomoc prawną 

i psychologiczną.

Kontrolowana jednostka przekazała dane statystyczne dotyczące udzielania pomocy 

na usamodzielnienie, kontynuację nauki i zagospodarowanie oraz pomocy w uzyskaniu 

odpowiednich warunków mieszkaniowych i zatrudnieniu oraz zapewnienia pomocy prawnej 

i psychologicznej.

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. do Ośrodka wpłynęły wnioski osób 

usamodzielnianych o przyznanie pomocy:

• na kontynuowanie nauki: 52 wnioski,

• na usamodzielnienie: 27 wniosków,

• na zagospodarowanie: 21 wniosków,

• o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych: 

48 wniosków,

• o udzielenie pomocy prawnej i/lub psychologicznej: 1 wniosek.

Nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia.

W okresie kontrolnym wydano:

• 51 decyzji o przyznaniu pomocy na kontynuowanie nauki,

• 25 decyzji o przyznaniu pomocy na usamodzielnienie,

• 20 decyzji o przyznaniu pomocy na zagospodarowanie.

Dodatkowo wydano 4 decyzje odmowne, z tego po jednej w związku z wnioskiem na 

kontynuację nauki i zagospodarowanie oraz dwie na usamodzielnienie.
(dowód: akta kontroli str. 129)

W sprawach dotyczących usamodzielnień wychowanków opuszczających pieczę 

zastępczą w toku czynności ustalono:



1. Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i na zagospodarowanie była 

przyznawana osobom usamodzielnianym, które przebywały w pieczy zastępczej przez 

okres co najmniej: 3 lat -  w przypadku osób usamodzielnianych opuszczających 

rodzinę zastępczą spokrewnioną oraz roku -  w przypadku osób usamodzielnianych 

opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, 

rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo -  wychowawczą lub regionalną 

placówkę opiekuńczo -  terapeutyczną, co jest zgodnie z art. 141 ust. 1 ustawy.

2. Pomoc na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie była przyznawana osobom 

usamodzielnianym, których dochód miesięczny nie przekraczał kwoty 

1200 zł, zgodnie z art. 142 ust. 1 ustawy. We wnioskach osoby usamodzielniane 

wykazywały wysokość osiąganego dochodu.

3. Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie 

dla osób usamodzielnianych była przyznawana lub udzielana na wniosek tych osób, 

zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy. Wniosek o pomoc na kontynuowanie nauki i na 

usamodzielnianie, osoby uprawnione składały w powiecie właściwym 

do ponoszenia wydatków na finansowanie powyższej pomocy za pośrednictwem 

kierownika centrum pomocy powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu 

osoby usamodzielnianej.

4. Osoby wnioskujące o pomoc na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie powinny 

wyznaczyć opiekuna usamodzielnienia co najmniej rok przed osiągnięciem 

pełnoletności, a indywidualne programy usamodzielnienia, zwane dalej IPU, 

opracować na co najmniej miesiąc przed 18. rokiem życia (zgodnie z art. 145 ustawy). 

Osoby wnioskujące o pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie posiadały 

zatwierdzony przez kierownika centrum pomocy indywidualny program 

usamodzielnienia (zgodnie z art. 145 ust.l ustawy; Dyrektor MOPS zatwierdzał 

osobnym pismem wskazanego przez osobę usamodzielnianą opiekuna).

Opiekun usamodzielnienia w sześciu przypadkach został wskazany przez osoby 

usamodzielniane na co najmniej rok przed ukończeniem przez nie pełnoletności, 

w pięciu przypadkach nie zachowano odpowiedniego terminu, co jest niezgodnie 

z art. 145 ust. 2 ustawy.

Z wybranej próby kontrolnej dwie osoby były usamodzielniane zgodnie 

z uregulowaniami obowiązującymi do 18 września 2014 r. Po analizie stwierdzono, 

że w jednym z badanych przypadków nie dochowano właściwego terminu 

na wyznaczenie opiekuna i opracowanie IPU, a co za tym idzie również nieterminowo
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został zatwierdzony przez kierownika Ośrodka (dotyczy wychowanki z powiatu 

wałbrzyskiego, która pełnołetność osiągała 23.07.2012 r. i która osiedliła się na terenie 

Miasta Wałbrzycha; opiekun był wyznaczony przez Dyrektora PCPR dnia 

02.11.2012 r., a IPU był opracowany 23.10.2013 r., czyli 15 miesięcy po osiągnięciu 

pełnoletności). Jednostka kontrolowana nie odpowiada we wskazanym przypadku 

za nieterminowość, ponieważ dopiero z dniem 1 stycznia 2013 r., czyli 

po przywróceniu Miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu, MOPS stał 

się jednostką realizującą zadania własne gminy i powiatu oraz zadania zlecone 

z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę i powiat w zakresie 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Decyzje poddane analizie zawierały elementy wskazane w art. 107 § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. Za uchybienie należy uznać to, że wskazywano MOPS jako 

organ administracji publicznej uprawniony do wydawania decyzji. W przypadku Miasta 

Wałbrzycha organem uprawnionym do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach 

dotyczących świadczeń, dodatków, środków finansowych, opłat oraz innych kwot z zakresu 

pieczy zastępczej jest Prezydent a nie Ośrodek realizujący zadania z zakresu pieczy 

zastępczej. Należy właściwie oznaczać organ wydający decyzje.

W dwóch przypadkach stwierdzono, że pomoc na usamodzielnienie była przyznana 

w trakcie pobierania pomocy na kontynuację nauki, przy czym w podstawie prawnej 

i uzasadnieniu nie przytoczono art. 149 ust. 3 ustawy, który dopuszcza taką możliwość. 

Dwie decyzje przyznające pomoc na kontynuację nauki zostały uchylone. Jedna z powodu 

nieusprawiedliwionych nieobecności szkolnych oraz braku aktualnych zaświadczeń 

potwierdzających kontynuację nauki, natomiast draga z powodu nierealizowania IPU. 

W pozostałych przypadkach pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie 

i zagospodarowanie była przyznawana zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie 

tzn.: wysokość pomocy na kontynuację nauki wynosiła 500 zł, w sytuacji udzielania pomocy 

na usamodzielnienie wysokość była uzależniona od czasu przebywania w pieczy zastępczej, 

z kolei w przypadku pomocy na zagospodarowanie była ona wypłacana jednorazowo, 

nie później niż do ukończenia 26. roku życia oraz w wysokości wskazanej w ustawie.
(dowód: akta kontroli str.102-127)

Osobom usamodzielnianym, zgodnie z art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Wałbrzychu zapewniał pomoc prawną i psychologiczną.



Pomocy prawnej udzielał zatrudniony w Ośrodku radca prawny, dwa razy w tygodniu, 

tj. w poniedziałki i środy w godzinach 7:30-15:30. Oprócz tego osoby usamodzielniane mogły 

korzystać z darmowych porad prawnych udzielanych przez radców i adwokatów na terenie 

Miasta Wałbrzycha, w trzech wyznaczonych lokalizacjach, od poniedziałku do piątku, 

w ustalonych godzinach.

Pomoc psychologiczna była realizowana przez psychologa zatrudnionego w Ośrodku 

w Dziale Pieczy Zastępczej. Psycholog był dostępny przez cały tydzień w godzinach 

urzędowania MOPS, ponadto dostosowywał terminy kontaktów do potrzeb osób 

usamodzielnianych. W razie potrzeby psycholog kierował do innych specjalistów 

zatrudnionych w Dziale Profilaktyki Ośrodka, który zlokalizowany jest przy ul. Mickiewicza 

26 i ul. G. Roweckiego 3 w Wałbrzychu.
(dowód: akta kontroli str. 131)

Pani Zastępca Dyrektora poinformowała, że na terenie Wałbrzycha funkcjonują 

dwa mieszkania chronione: przy ul. Świdnickiej 101a/19 z trzema miejscami dla mężczyzn 

oraz przy ul. Szkolnej 3/15 z czterema miejscami dla kobiet.

W trakcie pobytu usamodzielnianych w mieszkaniach chronionych pracownicy Ośrodka 

udzielali pomocy w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do otrzymania lokalu 

socjalnego, a ponadto monitorowali uzupełnianie ankiet weryfikacyjnych do lokali.

Z powodu niewielkiej ilości mieszkań socjalnych przyznawanych z zasobów Gminy 

Wałbrzych, a co za tym idzie przedłużającego się okresu oczekiwania na przydział lokalu, 

czas pobytu wychowanków w mieszkaniach chronionych był zazwyczaj dłuższy niż trzy 

miesiące. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 18.05.2017 r. wsparcie w formie pobytu 

w mieszkaniu chronionym zostało udzielone 15 osobom.

Pomoc w skompletowaniu dokumentów i złożeniu wniosku o dodatek mieszkaniowy 

udzielana była także wychowankom przebywającym w wynajętych mieszkaniach, 

monitorowany był okres przyznania dodatku w celu ponownego złożenia wniosku.
(dowód: akta kontroli str. 132-133)

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Wałbrzychu stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W decyzjach przyznających prawo do dodatku wychowawczego nieprawidłowo 

wskazano czas, na który przyznano dodatek.



Wobec powyższego wydaje się zalecenie pokontrolne:

1. Prawo do dodatku wychowawczego ustalać na okres 12 miesięcy.

Podstawa prawna: art. 87 ust. la  ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (tekst jed.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697).

Termin realizacji: na bieżąco.

Zgodnie z art. 197d ust. 1, 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (tekst jed.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697), kontrolowana jednostka, której 
wydano zalecenia pokontrolne, może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zaleceń, 
zgłosić do nich zastrzeżenia.

W terminie do 31.07.2017 r. proszę powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie 
realizacji zaleceń, uwag i wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu.

Pouczenie

(kierownik jednostki kontrolującej)

(członek zespołu inspektorów)

/
(członek zespołu inspektorów)

(członek zespołu inspektorów)

Do wiadomości: 
1) a/a

10


