
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia : > sierpnia 2017 r.

ZP-KNPS.431.2.42.2017.MS1

Pani
Alicja Karmelita
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Jeżowie Sudeckim

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 7 - 8  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) zespół kontrolerów: Magda Saska -  inspektor wojewódzki, 

przewodnicząca zespołu i Grzegorz Kownacki -  inspektor wojewódzki, kontroler z Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w  Jeżowie Sudeckim przy ul. Długiej 63, 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 jednostek organizacyjnych 

wspierania 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 7 sierpnia 2017 r. 

funkcję Kierownika Ośrodka pełniła Pani Alicja Karmelita odpowiedzialna za realizację 

zadań w ocenianych obszarach. Kontrolę wpisano do Książki Kontroli pod numerem 11.
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W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną, a jej 

uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń złożonych przez kierownika 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.

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

Sudeckim podjęła uchwałę nr XXIX/203/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 -  2019. Główny cel Programu to 

wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych.

Program obejmował trzy cele szczegółowe:

1. Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców.

2. Zapewnienie szczególnej ochrony dzieciom w rodzinach zagrożonych.

3. Umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych.

Realizacja Programu odbywała się na zasadach współdziałania m.in. jednostek

administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi i oświatowymi oraz innymi 

podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, 

tj. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rodzinny i Nieletnich, 

Zespół Interdyscyplinarny, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, Powiatowy Urząd Pracy 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
(dowód: akta kontroli str. 12-19)

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

Na podstawie Upoważnienia Nr 0r.0052.09.2015 Wójta Gminy Jeżowa Sudeckiego z dnia 

31 grudnia 2015 r. zadania gminy wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej zostały powierzone Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, który tym 

samym stał się podmiotem odpowiedzialnym za pracę z rodziną w gminie Jeżów Sudecki.
(dowód: akta kontroli str. 20)

W Ośrodku nie utworzono zespołu ds. asysty rodzinnej, natomiast osoby wykonujące 

zadania z tego zakresu to asystent rodziny przy wsparciu pracowników socjalnych pracujący 

z daną rodziną. W okresie objętym kontrolą do realizacji pracy z rodziną w gminie
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zatrudniony były 1 asystent, który pod swoją opieką łącznie miał 6 rodzin (z 4 zakończył 

współpracę).
(idowód: akta kontroli str. 21-22)

Realizując zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy obowiązek zapewniania rodzinom 

przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej GOPS 

podejmował pracę z rodziną w obszarach:

a) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego poprzez współpracę ze specjalistami 

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Jeleniej Górze, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie, 

Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu MSW w Jeleniej Górze oraz Poradni 

MONAR w Jeleniej Górze;

b) terapii i mediacji poprzez współpracę z pedagogiem, psychologiem i terapeutą 

zatrudnionych ww. instytucjach, którzy w okresie kontrolnym prowadzili spotkania 

z 4 rodzinami;

c) usług opiekuńczych i specjalistycznych poprzez współdziałanie z innymi jednostkami 

działającymi na rzecz wsparcia rodziny. W okresie objętym kontrolą żadne dziecko, 

objęte asystenturą rodzinną nie wymagało pomocy w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych;

d) udzielania pomocy prawnej poprzez konsultacje z radcą prawnym przy Urzędzie Gminy 

w Jeżowie Sudeckim (w każdą środę). Działa on zgodnie z ustawą z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1255 ze zm.). Osoby zainteresowane i potrzebujące pomocy prawnej w zakresie 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kierowane są do ww. Urzędu lub do 

prawników przyjmujących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze 

i Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze;

e) wspierania rodzin poprzez współpracę z placówkami oświatowymi i innymi ośrodkami 

z terenu gminy. Zgodnie z oświadczeniem kierownika GOPS w latach 2016 -  2017 

odbyły się: spotkania dla rodziców uczniów Gimnazjum pod hasłem „Co każdy rodzic 

wiedzieć powinien...” dotyczących wpływu uzależnień na zdrowie dziecka, zagrożeń 

emocjonalnych wieku dojrzewania, depresje, próby samobójcze, samobójstwa (grudzień 

2016 r.), zajęcia dla uczniów klas II-III Gimnazjum pod hasłem „Młodzież wobec 

zagrożeń XXI wieku” (grudzień 2016 r.), organizację dzieciom i młodzieży półkolonii 

i półzimowiska z programem terapeutycznym.
(dowód: akta kontroli str. 21-22)



Zgodnie z art. 11 ustawy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo -  wychowawczych przydziela się asystenta rodziny. Zarządzeniem Nr 3/2016 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim z dnia 29 marca 

2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 6/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmian do 

regulaminu organizacyjnego zostało wprowadzone stanowisko oraz zadania asystenta 

rodziny, który obejmuje asystenturą rodziny przeżywające trudności w  wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz dokumentuje swoje działania.
(dowód: akta kontroli str. 23-24)

W okresie objętym kontrolą w GOPS zatrudniony był jeden asystent rodziny. 

Pracownik nie łączył pracy asystenta z obowiązkami pracownika socjalnego na terenie gminy, 

w której praca ta jest prowadzona, co zgodne jest z art. 17 ustawy. Praca asystenta 

realizowana była w miejscu zamieszkania rodziny głownie od poniedziałku do piątku, 

a w szczególnych sytuacjach również w dni wolne od pracy, gdzie asystent odwiedzał rodziny 

wymagające wsparcia. Asystent często konsultował swoje działania z pracownikami 

socjalnymi, koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, dzielnicowym oraz kuratorami 

sądowymi. Z Miesięcznych Kart Pracy Asystenta przeanalizowanych podczas kontroli 

wynikało, że odwiedziny rodziny odbywały się średnio 11 razy w miesiącu. Wpisy 

w ww. Karcie były potwierdzane podpisem członka rodziny. Każda rodzina, która objęta była 

asystenturą posiada numer telefonu do asystenta.
(dowód: akta kontroli str. 29-32)

Na podstawie akt zawierających dokumentację pracy z rodziną dokonano oceny jej 

zgodności z wymogami i zasadami określonymi w Rozdziale 2 ustawy i stwierdzono, że:

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 wstępnej oceny sytuacji rodziny, 

w skład której wchodziła diagnoza sytuacji rodziny,

d) sporządzano plan pracy z rodziną zawierający zakres działań, terminy ich realizacji oraz 

przewidywane efekty,

e) raz w miesiącu asystent rodziny przygotowywał sprawozdanie z realizacji działań 

określonych w planie pracy z rodziną i przekazywał je następnie do kierownika jednostki.
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f) nie rzadziej niż co sześć miesięcy dokonywano okresowej oceny sytuacji rodziny, która 

zawierała opis wszystkich zadań podjętych wobec i na rzecz rodziny i była zgodna 

z wymogami ustawowymi,

g) w przypadku rodzin, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej asystent 

dostawał zaproszenia na posiedzenia zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci 

i w nich uczestniczył, jak również w miarę możliwości był w kontakcie z koordynatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej,

h) asystent po zakończeniu pracy z rodziną sporządzał sprawozdanie z zakończenia pracy 

z rodziną, w którym opisane były wniosła. Każda rodzina po zakończonej współpracy była 

nadal monitorowana.

Obecnie asystent współpracuje z 2 rodzinami. Żadna rodzina, której dziecko zostało 

umieszczone w pieczy zastępczej nie jest obecnie pod opieką asystenta. Zgodnie 

z oświadczeniem kierownika fakt ten spowodowany jest głownie odmową współpracy 

rodziców biologicznych z asystentem rodziny.
(dowód: akta kontroli str. 25-36)

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Jeżów Sudecki nie funkcjonowały 

żadne rodziny wspierające. Było to spowodowane brakiem osób chętnych do tej roli oraz 

kandydatów spełniających wymogi i oczekiwania GOPS.

Zgodnie z oświadczeniem kierownika ze względu na rozległość gminy oraz brak 

komunikacji gminnej, w okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Jeżów Sudecki nie 

funkcjonowała żadna placówka wsparcia dziennego. Na chwilę obecną w każdym sołectwie 

funkcjonuje świetlica wiejska, gdzie organizowane są półkolonie i półzimowiska 

z programami w  zakresie profilaktyki alkoholowej, narkotyków, zachowań agresywnych. 

Jednakże w Gminnym programie wspierania rodzin na lata 2017 -  2019 zaplanowane jest 

utworzenie ww. placówki w miejscu obecnej szkoły podstawowej w Jeżowie Sudeckim, która 

po wybudowaniu przeniesie swoją działalność do innego budynku.
{dowód: akta kontroli str. 37, 38-39)

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, 

o czym stanowi art. 176 pkt 5 ustawy. Na dzień kontroli w pieczy zastępczej przebywało 

4 wychowanków z terenu Gminy Jeżów Sudecki, w tym wszystkie dzieci w rodzinnej pieczy 

zastępczej (w rodzinach zastępczych spokrewnionych). W związku z powyższym kierownik 

Ośrodka przedstawił losowo wybrane noty księgowe z miesięcy: wrzesień 2016 r., styczeń
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i maj 2017 r., z których wynika, iż gmina na bieżąco ponosiła odpłatność za pobyt dzieci 

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

dziecka w pieczy rodzinnej.
(dowód: akta kontroli str. 40-46)

Kierownik GOPS zgodnie z wymogami art. 179 ust. 1 ustawy przedstawia corocznie 

Radzie Gminy w Jeżowie Sudeckim sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją ustawy. W okresie objętym kontrolą 

takie sprawozdanie przekazano 27 marca 2017 r.
(dowód: akta kontroli str. 47-50)

W okresie pomiędzy 1 sierpnia 2016 r. a 7 sierpnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim, zatrudniono 1 osobę na stanowisku asystenta 

rodziny (z przerwą w zatrudnieniu od 31 grudnia 2016 r. do 1 lipca 2017 r.). Na podstawie 

potwierdzonych z oryginałem kopii dyplomów i świadectw złożonych w aktach osobowych 

wyżej wymienionej osoby stwierdzono, że asystent spełniał wymogi kwalifikacyjne określone 

odpowiednio w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Biorąc pod uwagę obowiązek gminy wynikający z art. 176 pkt. 2 ustawy 

o konieczności tworzenia możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystenta rodziny, 

stwierdzono w aktach osobowych asystenta zaświadczenie potwierdzające jego udział 

w szkoleniu z zakresu „Ustawy za Życiem -  zarys prawny. Rola asystenta rodziny 

w motywowaniu do zmiany” (lipiec 2017 r.). Dodatkowo asystent rodziny oświadczył, że 

podnosi własne kwalifikacje poprzez udział w superwizjach w ramach pełnienia obowiązków 

służbowych u innego pracodawcy.
{dowód: akta kontroli str.29-30, 38-39)

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 177 ustawy, 

w okresie objętym kontrolą, Gmina Jeżów Sudecki aplikowała o środki rządowe na częściowe 

pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, który został zatrudniony w ramach umowy 

-  zlecenia na 4 godziny dziennie w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2016 r. oraz 

na 2 godziny dziennie w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. Ponadto zgodnie 

z programem rządowym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowane jest tzw. 

dożywianie dzieci w szkołach oraz podczas zajęć w czasie wolnym od nauki.
(dowód: akta kontroli str. 22)

W jednostce kontrolowanej nie stwierdzono wystąpienia uchybień ani 

nieprawidłowości, w związku z tym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.
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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 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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