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Pani
Krystyna Mikler
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olszynie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
W dniach 26 -  27 lipca 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) kontrolerzy: Tomasz Borecki -  inspektor wojewódzki, 

przewodniczący i Magda Saska -  inspektor wojewódzki, kontroler z Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili 

kontrolę problemową w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Olszynie przy ul. Legnickiej 21, 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.

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 lipca 2016 r. do dnia 26 lipca 2017 r. funkcję 

Kierownika Ośrodka pełniła Pani Krystyna Mikler odpowiedzialna za realizację zadań 

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

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 23. 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 Miejska w Olszynie podjęła 

uchwałę nr V/27/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2017 -  2020. Wcześniej na terenie gminy nie było ww. Programu. 

Głównym celem,Gminnego Programu było:

Wsparcie rodzin, które przeżywają trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo -  

wychowawczych z terenu gminy Olszyna poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu 

pomocy w zakresie wspierania rodzin.

Dookreślono również cele szczegółowe:

1. pozostawienie dziecka w rodzinie biologicznej;

2. finansowe wsparcie rodzin z problemami nieporadności;

3. wzmacnianie roli i funkcji rodziny;

4. umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych;

5. zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie i dziecku;

6. praca z rodziną, która ma na celu zapobieganie występowania sytuacji kryzysowych;

7. tworzenie warunków do wykonywania zadań gminy w obszarze wspierania rodziny.

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

rodzin przeżywających trudności opieką asystenta rodziny lub pracownika socjalnego, 

ponoszenie opłat za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, udział w rządowym 

programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz przyznawanie 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. 15, 17-26, 29, 37-42)

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

podmiot, któremu gmina zleciła realizację zadań. Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Olszynie 

nr VI/30/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Olszynie wskazano, że za realizację ww. zadań odpowiada GOPS. 

W latach poprzednich obowiązywała m. in. uchwała Rady Miejskiej w Olszynie nr XI/69/2007 

z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 11/12/2005 Rady Miejskiej w Olszynie 

z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie.
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Ponadto Kierownik Ośrodka posiadał imienne upoważnienie z dnia 02.01.2012 r. 

wystawione przez Burmistrza Olszyny, uprawniające do realizacji zadań wynikających 

z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
(dowód: akta kontroli str. 14,27)

GOPS w Olszynie nie ma zatrudnionych specjalistów, natomiast w obszarach pracy 

z rodziną, o których stanowi art. 10 ust. 3 ustawy, Ośrodek zapewniał:

1. pomoc psychologiczną, na terenie Ośrodka w każdy 1 i 3 poniedziałek miesiąca 

w godzinach między 15.30 - 17.00 dyżur pełnił psycholog;

2. terapie - osoby wymagające takiej formy pomocy kierowano do Gminnego Punktu 

Informacyjno-Konsultacyj nego w Olszynie dla Osób Uzależnionych od Alkoholu, 

Narkotyków oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie. Pomoc świadczona była w każdy 

czwartek od godziny 8.00 do 10.00, jak również w 2 i 4 wtorek miesiąca w godzinach 

15.30 -  17.30;

3. bezpłatną pomoc prawną zapewniał radca prawny zatrudniony w Urzędzie Miejskim 

w Olszynie (w każdy wtorek od 10.00 do 13.00) oraz radca prawny działający przy 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu;

4. grupy wsparcia -  pierwsza dla osób uzależnionych od alkoholu po podstawowej terapii 

odwykowej lub z utrzymującą się abstynencją (każdy czwartek od 18.00 do 20.00), 

druga dla osób współuzależnionych z rodzin, w których występuje problem alkoholowy 

oraz przemoc w rodzinie (spotkania odbywają się na terenie Ośrodka raz w miesiącu, 

w soboty od 10.00 do 16.00);

5. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne -  osoby wymagające takiej formy pomocy 

kierowano do PCPR w Lubaniu;

6. mediacje -  w rodzinach, które obejmowano wsparciem asystenta rodziny lub 

pracownika socjalnego proces ten prowadzony był przez ww. osoby. W jednej rodzinie 

stworzono możliwość skorzystania z usług specjalisty z zakresu mediacji w Jeleniej 

Górze, natomiast ta ostatecznie z niej zrezygnowała.

W GOPS w okresie objętym kontrolą jedno dziecko, objęte asystenturą rodzinną, wymagało 

pomocy w formie usług specjalistycznych (rehabilitacja ruchowa). W dniu 24 lipca 2017 r. 

Ośrodek wystąpił z wnioskiem do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

o przyznanie dodatkowych środków finansowych na objęcie ww. formą pomocy kolejnej 

dwójki dzieci. Usługi opiekuńcze dotyczyły tylko osób starszych (30 osób).
(idowód: akta kontroli str. 14, 28-29)
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Zarządzeniem nr 1/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. Kierownik GOPS wprowadził zmianę 

w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie, w którym 

ujęto stanowisko asystenta rodziny oraz opisano zakres jego działań. 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 zatrudnionych było trzech asystentów rodziny w oparciu

0 umowę o pracę, w tym dwóch zakończyło współpracę z Ośrodkiem (pierwszy zatrudniony 

był od 08.02.2016 r do 28.02.2017 r., kolejny od 01.03.2017 r. do 14.04.2017 r., w trakcie 

kontroli zatrudniony był jeden asystent rodziny od kwietnia 2017 r). Pracownicy nie łączyli 

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

opieką każdego asystenta pozostawało nie więcej niż 15 rodzin. Praca asystenta realizowana 

była „w terenie”. Na podstawie pięciu akt zawierających dokumentację pracy z rodziną 

dokonano oceny jej zgodności z wymogami i zasadami określonymi w Rozdziale 2 ustawy

1 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 działań”, a nie plan pracy z rodziną, tylko 

w jednym przypadku występowała właściwa nazwa dokumentu. W czterech planach 

odnotowano: zakresy realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych 

sytuacji życiowych i terminy, nie zaznaczono przewidywanych efektów. W jednym 

dokumencie zawarto wszystkie wskazane w ustawie obszary. Ponadto w przypadku jednego 

planu terminy realizacji zadań zakończyły się w listopadzie 2016 r. Asystent oznajmił, że 

zatrudniony jest od kwietnia 2017 r., a dodatkowo z rodziną był utrudniony kontakt z powodu 

częstych jej nieobecności (częste wyjazdy). W związku z powyższym nie było możliwości 

spotkania i stworzenia nowego dokumentu. W przyszłości w trakcie opracowywania planu 

pomocy rodzinie 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 oraz należy używać właściwej nazwy dokumentu.

d) raz na sześć miesięcy asystent rodziny przygotowywał „sprawozdanie z pracy z rodziną”, 

a nie 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 dwóch rodzin nie dokonano 

jeszcze oceny z uwagi na zbyt krótki okres współpracy (obie rodziny zostały objęte asystenturą 

w maju 2017 r.);

Ponadto w teczkach rodzin asystenci rodziny zamieszczali comiesięczne „Karty asysty”, 

Dokument zawierał opis podejmowanych działań z rodziną i na jej rzecz i terminy spotkań. 

Na pierwsze „wejście” do rodziny asystent udawał się wraz z pracownikiem socjalnym.
(dowód: akta kontroli str. 13, 30-35) 

W okresie objętym kontrolą, ze względu na brak środków finansowych oraz na 

niedysponowanie odpowiednią bazą lokalową, na terenie gminy Olszyna nie funkcjonowała 

żadna placówka wsparcia dziennego zorganizowana i prowadzona na podstawie przepisów 

ustawy. Natomiast działało Centrum Dziecka i Rodziny zlokalizowane przy Gminnym Ośrodku 

Kultury w Olszynie. Centrum funkcjonowało we współpracy z GOPS oraz Przychodnią 

Wielospecjalistyczną w Olszynie. Prowadzono tam zajęcia świetlicowe z elementami 

socjoterapii w Olszynie (od 14.30 do 17.30) jak również w filii w Biedrzychowicach (od 16.00 

do 18.00). Dla rodziców i dzieci organizowano raz w tygodniu spotkania „Grup Zabawowych”, 

w czasie których animator uczył jak pomagać dzieciom w rozwoju poprzez zabawę. Przy 

współpracy z ww. Przychodnią prowadzono warsztaty dla osób oczekujących potomstwa. 

Ponadto odbywały się spotkania z położną, na których udzielano porad związanych 

z rodzicielstwem. Centrum Dziecka i Rodziny organizowało spotkania dla rodziców 

ze specjalistami, np.: dietetyk, logopeda. Dodatkowo w świetlicach na terenie sołectw 

organizowano zajęcia dla dzieci. W oddziałach przedszkolnych i szkolnych dla dzieci ze
i

specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi prowadzono zajęcia z: logopedii, terapii 

pedagogicznej, socjoterapii, rewalidacji oraz korekcyjno -  kompensacyjne.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że na terenie gminy Olszyna nie funkcjonowała 

rodzina wspierająca. Powodem takiego stanu rzeczy był brak zapotrzebowania na taką formę 

wsparcia. (dowód: akta kontroli str. 28-29)

Zgodnie z art. 176 piet 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 8 dzieci z terenu gminy Olszyna 

przebywało w pieczy zastępczej. Sześcioro dzieci pochodziło z jednej rodziny, gdzie 

prowadzona była praca w celu powrotu dzieci. W przypadku kolejnego dziecka umieszczonego 

w instytucjonalnej pieczy zastępczej, asystent zakończył swoją pracę w grudniu 2016 r. 

z powodu braku zaangażowania ze strony matki, która uważała „że tak jest dobrze”. Matka
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została pozbawiona władzy rodzicielskiej, ojciec nie żyje. Jedno dziecko było umieszczone 

w rodzinie spokrewnionej u swojej babci. Matka biologiczna wychowywała drugie dziecko. 

Z relacji pracowników Ośrodka wynikało, że matka nie była sama w stanie zająć się dwójką 

niepełnosprawnych dzieci. Rodzina jest objęta wsparciem asystenta rodziny.

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. (dowód: akta kontroli str. 15, 29, 36-42)

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

Miejskiej w Olszynie sprawozdanie z działalności jednostki, w tym również z realizacji zadań 

z zakresu wspierania rodziny. W okresie objętym kontrolą takie sprawozdanie przekazano do 

Urzędu Miejskiego w Olszynie w dniu 12 kwietnia 2017 r., co było niezgodne z ww. przepisem 

ustawy. Z kolei, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, o których stanowi art. 177 

ustawy, w okresie objętym kontrolą, gmina Olszyna 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. 14-15)

W okresie pomiędzy 1 lipca 2016 r. a 26 lipca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Olszynie, 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 spełniają one wymogi kwalifikacyjne określone w ustawie o pomocy społecznej. 

W przypadku asystentów rodziny tylko jedna osoba złożyła stosowne oświadczenia, o których 

stanowi art. 12 ust 1 pkt 2 - 4  ustawy, natomiast wszystkie posiadały odpowiednie 

wykształcenie. 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 

z zakresu „organizacji pracy i prowadzenia dokumentacji w związku z nowym zadaniem, które 

na asystentów nałożyła ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin 

„za Życiem””. (dowód: akta kontroli str. 13)

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Olszynie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W części planów pracy z rodziną nie uj ęto: przewidywanych efektów.



2. Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej nie przekazano Radzie Miejskiej w Olszynie do 31 marca 2017 r.

3. W aktach osobowych dwójki asystentów rodziny brak było oświadczeń, o których 

stanowi art. 12 ust. 2 - 4  ustawy.

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).

Termin realizacji: na bieżąco.

2. Przekazywać Radzie Miejskiej w Olszynie w ustawowo określonym terminie 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej.

Podstawa prawna: art. 179 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

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

Termin realizacji: na bieżąco.

Z uwagi na fakt, że u obecnie zatrudnionego asystenta rodziny znajdowały się stosowne 

oświadczenia odstąpiono od wydania zalecenia pokontrolnego dotyczącego nieprawidłowości

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).
Na podstawie art. 186 pkt 3a cytowanej powyżej ustawy proszę w terminie do dnia 2 października 2017 roku o powiadomienie 
Wojewody Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w powyższym wystąpieniu 
pokontrolnym. ł

nr 3.

Pouczenie:

(

(kontroler)
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