
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia września 2017 r.

ZP-KNPS.431.2.44.2017.OW

Pani
Krystyna Joniec
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gaworzycach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 3 0 - 3 1  sierpnia 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 2017 r., poz. 697 ze zm.), zwany dalej „ustawą”, kontrolerzy: Olga Wojnarowicz -  

inspektor wojewódzki, przewodnicząca i Tomasz Borecki -  inspektor wojewódzki 

z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Gaworzycach, przy ul. Dworcowej 95, zwanym w dalszej części 

niniejszego wystąpienia „Ośrodkiem” lub „GOPS”.

Przedmiot kontroli obejmował działalność Ośrodka w zakresie organizowania pracy 

z rodziną w gminie oraz zgodność zatrudniania pracowników Ośrodka realizujących zadania 

wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi 

kwalifikacjami.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2017 roku przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2017 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. 

funkcję Kierownika Ośrodka pełniła Pani Krystyna Joniec odpowiedzialna za realizację zadań 

w ocenianych obszarach. W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się
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ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny 

i prawny.

W toku postępowania kontrolnego przeprowadzono analizę udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń złożonych przez Kierownika Ośrodka, 

aktów prawa miejscowego oraz akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej 

kwalifikacje zawodowe pracowników. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod 

nr 6. 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.

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

podjęła uchwałę nr XXIT/183/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 -  2020. Głównym celem Gminnego Programu 

było:

Wsparcie rodzin, które przeżywają trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo -  

wychowawczych z terenu gminy poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy 

w zakresie wspierania rodzin.

Dookreślono również cele szczegółowe:

1. Stworzenie efektywnego systemu wsparcia rodzin w prawidłowym wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo -  wychowawczych;

- pomoc finansowa,

- pomoc rzeczowa,

- objęcie dożywianiem dzieci tego wymagających,

- monitorowanie sytuacji zdrowotnej rodziny.

2. Wspieranie rodziców w ich funkcjach opiekuńczo -  wychowawczych poprzez 

współpracę z asystentem rodziny.

3. Prowadzenie wszechstronnej pracy socjalnej z rodziną.

4. Podejmowanie działań w celu pozostawienia dzieci w rodzinie biologicznej oraz 

przywróceniu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej rodzinom biologicznym.

5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

6. Pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych.

Potwierdzeniem realizacji zadań określonych w ww. Programie było m. in. obejmowanie 

rodzin przeżywających trudności opieką asystenta rodziny łub pracownika socjalnego, udział 

w rządowym programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz przyznawanie
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świadczeń z pomocy społecznej. Ponadto asystent rodziny jak i pracownicy socjalni 

podejmowali współpracę ze szkołami, sołtysami, przychodniami zdrowia, policją i innymi 

instytucjami w celu przezwyciężenia kryzysu w rodzinie.
(dowód: akta kontroli str. 11-15, 37-38) 

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

podmiot, któremu gmina zleciła realizację zadań. Na mocy uchwały Rady Gminy Gaworzyce 

nr X/98/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zmienionego uchwałą nr XIX/162/2016 z dnia 

29 grudnia 2016 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gaworzycach, wskazano, że za realizację ww. zadań odpowiada GOPS. 

W latach poprzednich obowiązywała m. in. uchwała Rady Gminy Gaworzyce nr IX/88/2015 

z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gaworzycach.

Ponadto Kierownik Ośrodka posiadał imienne upoważnienie Wójta Gminy Gaworzyce 

z dnia 26.08.2016 r. udzielające, na podstawie zarządzenia, uprawnień do prowadzenia 

postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny wynikających z ustawy z dnia 

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

w tych sprawach decyzji administracyjnych.
(dowód: akta kontroli str. 16-27)

W obszarach pracy z rodziną, o których stanowi art. 10 ust. 3 ustawy, poradnictwo 

specjalistyczne w szczególności psychologiczne i prawne w gminie Gaworzyce świadczone 

było osobom i rodzinom mającym trudności życiowe, czy wymagającym pomocy lub 

wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów. Poradnictwo było 

udzielane bez względu na dochód osoby/rodziny. Korzystanie z pomocy psychologicznej było 

całkowicie dobrowolne, rodziny objęte wsparciem asystenta mogły korzystać 

z konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, udzielanego przez psychologa w Gminnym 

Ośrodku Zdrowia w Gaworzycach, raz w tygodniu.

Przy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaworzycach 

utworzony został Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Spotkania 

odbywały się raz w miesiącu w Gminnym Ośrodku Zdrowia. W ramach przeciwdziałania 

uzależnieniom, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach realizował program: 

„Zdrowy tryb życia dzieci i młodzieży -  profilaktyka uzależnień” finansowany ze środków 

Fundacji KGHM Polska Miedź od 15.08.2016 r. do 30.10.2016 r. Pierwszy etap programu 

zakładał profilaktykę i edukację poprzez turystykę wybranych dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych. Realizacja wypoczynku letniego zapewniła podopiecznym pogłębienie
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wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia bez wszelkich używek oraz umożliwiła 

wypoczynek. Jako drugi etap, w dniach 28 -  29.09.2016 r. odbyły się warsztaty i wykłady dla 

uczniów Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach dotyczące profilaktyki uzależnień. Celem 

programu była promocja zdrowego trybu życia i zwiększenie świadomości młodzieży szkoły 

gimnazjalnej na temat uzależnień i skutków z nimi związanych w aspekcie zdrowia 

psychicznego i fizycznego. Usystematyzowana została wiedza uczniów nt. negatywnych 

skutków zażywania środków psychoaktywnych oraz wynikających z tego problemów 

społecznych i prawnych. Uczestnicy przedsięwzięcia uczyli się postaw asertywnych.

W przypadku osób niepełnosprawnych, dla których dotarcie do siedziby Ośrodka 

Zdrowia stanowiło znaczne utrudnienie, istniała możliwość udzielenia konsultacji 

psychologicznej bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby wymagającej specjalistycznego 

wsparcia. Pomoc psychologiczna udzielana była w formie konsultacji, poradnictwa 

i mediacji rodzinnych. Z pomocy prawnej członkowie rodzin objętych wsparciem asystenta 

rodziny korzystali w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy Gaworzycach. 

Porad prawnych udzielali również prawnicy Fundacji Togatus Pro Bono dwa razy 

w tygodniu (poniedziałek i środa), ponadto jeden raz w tygodniu we wtorek, mieszkańcy 

gminy mogli korzystać z pomocy prawnika zatrudnionego przez Urząd Gminy.

W okresie objętym kontrolą na terenie gminy nie było udzielane wsparcie prowadzone przez 

wykwalifikowanego mediatora. W ramach tych działań pracownicy socjalni udzielali 

systematycznie wsparcia rodzinom potrzebującym w postaci poradnictwa rodzinnego, 

zawodowego, prawnego, w zależności od potrzeb. W sytuacjach trudnych w proces 

mediacyjny włączał się kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W przypadku osób potrzebujących usług opiekuńczych i specjalistycznych, odsyłani są oni do 

specjalistów przyjmujących w większych aglomeracjach. W okresie objętym kontrolą, jedna 

rodzina korzystała ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi poza miejscem zamieszkania tj. Miejskim Ośrodku 

Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie. Rodzina ta nie była objęta wsparciem 

asystenta rodziny.
(idowód: akta kontroli str. 26-29)

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych 

przydzielano 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 % etatu, nie łączył przy tym pracy asystenta z obowiązkami pracownika



socjalnego, co zgodne jest z art. 17 ustawy. Pod opieką asystenta pozostawało 10 rodzin. 

Praca asystenta realizowana była „w terenie”.

Na podstawie 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 w celu jego pisemnej akceptacji;

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

akceptowała zasady tej współpracy;

c) dla każdej rodziny asystent sporządzał plan pracy z rodziną, nie zawierający jednak 

wymaganych w art. 15 ust. 3 ustawy zakresów tj. w każdym z analizowanych planów 

brakowało terminów oraz przewidywanych efektów. Zakres realizowanych działań 

podzielony był na cele główne i szczegółowe, opisane jednak były w sposób lakoniczny, 

czasem mieszając znaczenia jednego i drugiego. Do każdego planu tworzony był także 

osobny dokument zawierający dwumiesięczny termin wykonania, brakowało w nim jednak 

przewidywanych efektów, a cele były skrótowym powieleniem informacji zawartych 

w głównym planie. W przyszłości w trakcie opracowywania planu pomocy z rodziną należy 

uwzględniać ujęte w ustawie zakresy, aby klient wiedział jakie obszary wymagają korekty, 

w jakim celu podejmuje się konkretne działanie oraz jaki przewidziano na to czas.

d) raz na sześć miesięcy asystent rodziny przygotowywał okresową ocenę sytuacji rodziny. 

Dokument przekazywano następnie do kierownika jednostki. Sprawozdanie zawierało opis 

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

współpracy. W przypadku jednej rodziny nie dokonano oceny z uwagi na zbyt krótki okres 

współpracy oraz późniejszą zmianę miejsca zamieszkania poza teren gminy;

Ponadto asystent rodziny zamieszczał dokument zawierający diagnozę sytuacji rodziny, 

obejmujący ocenę funkcjonowania, występujące trudności, dominujący problem np. sytuacja 

zdrowotna, ekonomiczna, mieszkaniowa, rodzinna, relacji. Wszystko podsumowane było 

oceną funkcjonowania rodziny w sferach: wychowawczej, edukacyjnej, zawodowej, 

konfliktowej, przemocy, więzi emocjonalnych i uzależnień. Ponadto z rodziną zawierano 

kontrakt, zatytułowany „Praca asystenta z rodziną”, podpisywany 

z każdą osobą oddzielnie. Na pierwsze „wejście” do rodziny asystent udawał się wraz 

z pracownikiem socjalnym. (dowód: akta kontroli str. 30-36)



Zgodnie z oświadczeniem Kierownika Ośrodka, w okresie objętym kontrolą, ze względu na 

brak środków finansowych oraz na niedysponowanie odpowiednią bazą lokalową, na terenie 

gminy nie funkcjonowała żadna placówka wsparcia dziennego zorganizowana i prowadzona 

na podstawie przepisów, zgodnie z art. 176 pkt 3c ustawy. Na terenie gminy działały trzy 

działające świetlice wiejskie, w których odbywały się zajęcia dodatkowe dla dzieci 

tj. w Dalkowie, Dzikowie i Koźlicach po 2 godz. tygodniowo. W świetlicach wiejskich 

prowadzono zajęcia sportowe, gry i zabawy terenowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia plastyczne 

i artystyczne. Również w Bibliotece w Gaworzycach, w filii Biblioteki w Kłobuczynie 

w godz. od 14:00 do godz. 18:00 oraz w Punktach bibliotecznych w Dalkowie 

i w Wierzchowicach były prowadzone zajęcia edukacyjne, plastyczne i artystyczne dla dzieci, 

organizowano wycieczki i inne wyjazdy turystyczne np. do kina, do muzeum, zorganizowano 

też warsztaty zdrowego żywienia, Noc w Bibliotece.
(dowód: akta kontroli str. 28, 39)

W toku czynności kontrolnych ustalono, że na terenie gminy Gaworzyce nie 

funkcjonowała rodzina wspierająca. Powodem takiego stanu rzeczy był brak osób, chcących 

wziąć na siebie podobne zobowiązanie. Na stronie internetowej Ośrodka cyklicznie ukazuje 

się informacja o poszukiwanych chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej, do tej 

pory jednak nikt się nie zgłosił.
(dowód: akta kontroli str. 40)

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. W okresie objętym kontrolą 2 dzieci z terenu gminy Gaworzyce 

przebywało w Placówce Socjalizacyjnej „Skarbek” w Polkowicach. Z rodzicami prowadzona 

była praca w celu powrotu dzieci.

Za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, odpłatność ponosiła gmina Polkowice, z uwagi 

na miejsce zameldowania matki dzieci oraz fakt, że od lutego 2016 r. dzieci przebywały 

na terenie tamtejszej gminy.
(dowód: akta kontroli str. 41)

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

Radzie Gminy Gaworzyce sprawozdanie z działalności jednostki, w tym również z realizacji 

zadań z zakresu wspierania rodziny. W okresie objętym kontrolą takie sprawozdanie 

przekazano Radzie Gminy Gaworzyce dnia 30 marca, zgodnie z terminem określonym 

w ww. ustawie. Z kolei, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, o których stanowi
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art. 177 ustawy, w okresie objętym kontrolą, gmina Gaworzyce aplikowała o środki rządowe 

na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach „Programu asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Ponadto wsparciem dla dzieci jest także 

realizacja wcześniej wspomnianego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
(dowód: akta kontroli str. 42-52, 54)

W okresie pomiędzy 1 sierpnia 2016 r. a 31 sierpnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Gaworzycach, zatrudnione były 3 osoby na stanowisku pracownika 

socjalnego. Na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dyplomów 

i świadectw złożonych w aktach osobowych wyżej wymienionych osób stwierdzono, 

że pracownicy socjalni oraz asystent rodziny i kierownik spełniają wymogi kwalifikacyjne 

pracowników podmiotu wyznaczonego do prowadzenia pracy z rodziną określone w ustawie 

o pomocy społecznej oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
(dowód: akta kontroli str. 53-54)

Zgodnie z art. 176 pkt 2 ustawy gmina ma obowiązek tworzenia możliwości podnoszenia 

kwalifikacji przez asystentów rodziny. W teczkach osobowych asystenta rodziny, który 

zatrudniony był w czasie kontroli znajdowało się potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu 

„Profilaktyka uzależnień i cyberprzemocy dla dzieci i młodzieży” oraz „Szkoła 

dla rodziców”. Ponadto zgłoszony był do następujących szkoleń:

- Szkolenie dla asystentów rodziny „Plan pracy z rodziną — opracowanie i realizacja” 

organizowanie przez Fundację Dziecko i Rodzina;

- Szkolenie dla asystentów organizowane przez Firmę Profilaktyka KIER.

Z uwagi na brak dostatecznej ilości chętnych ww. szkolenia nie odbyły się:
(dowód: akta kontroli str. 55-56)

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaworzycach stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W części planów pracy z rodziną nie ujęto: przewidywanych efektów i terminów 

ich realizacji.

Wobec stwierdzonej powyżej nieprawidłowości w działalności Placówki, wydaje się 

zalecenie pokontrolne:

1. Ujmować w planach pracy z rodziną zakresy realizowanych działań mających na celu 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, terminy i przewidywane efekty. 

Podstawa prawna: art. 15 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

7



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 2017 r., poz. 697 ze zm.).

Na podstawie art. 186 pkt 3ą cytowanej powyżej ustawy proszę w terminie do dnia 

31 października 2017 roku o powiadomienie Wojewody Dolnośląskiego o sposobie 

realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w powyższym wystąpieniu 

pokontrolnym.

(przewodniczący)

Z illl WO

(kontroler)

....................   • i  V . : * * • .....................

(kierownik komórki do spraw kontroli)


