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Pani
Dorota Młodecka
Dyrektor
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Kotli

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 126 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.), art. 186 pkt 3 lit. a ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2017 r., 

poz. 697 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) oraz § 5 rozporządzenia z dnia 23 

marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, 

poz. 543 ze zm.) Zespół Kontrolny Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Monika Broniszewska -  przewodnicząca 

zespołu, Marta Bożek -  członek zespołu oraz Edyta Kubicka -  członek zespołu przeprowadził 

w dniach 1 1 - 1 2  października 2017 r. kontrolę doraźną w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kotli.

Zakres tematyczny kontroli obejmował poprawność i kompleksowość udzielanej 

pomocy Państwu (...) wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej -  t.j. Dz. U. z  2016 r., poz. 1764 ze zm.), podjętej 

przez Ośrodek w szczególności na podstawie ustawy o pomocy społecznej, przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kontrolą objęto okres od 4.03.2014 r. do 11.10.2017 r.



Ustaleń kontroli dokonano na podstawie analizy materiałów merytorycznych oraz 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Dorotę Młodecką, która w okresie objętym 

kontrolą pełniła funkcję Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli.

Pani Dorota Młodecka jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień. Doręczony protokół z przedmiotowej kontroli zawierał ustalenia 

dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację oraz złożone wyjaśnienia. Do protokołu 

nie wniesiono zastrzeżeń.

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie działania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kotli na rzecz rodziny (...) wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej -  t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 

ze zm.).

I. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kotli spełnia standard zatrudnienia pracowników socjalnych. Dyrektor GOPS 

posiada odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej tj. wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu 

organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku legitymują się stosownym 

wykształceniem wskazanym w art. 116 i 156 ww. ustawy o pomocy społecznej.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kotli dołożył wszelkich starań, aby pomóc rodzinie (...) wyłączenia dokonano na podstawie 

art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej -  t. j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, której nie byli 

w stanie samodzielnie przezwyciężyć.

Działania podejmowane przez pracowników dokumentowane były w szczególności 

w formie notatek służbowych, co należy ocenić pozytywnie w kontekście art. 72 § 1 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1257), zgodnie z którym czynności organu administracji publicznej, które mają znaczenie dla 

sprawy lub toku postępowania, utrwala się w aktach w formie adnotacji podpisanej przez 

pracownika, który dokonał czynności. Treść notatek zawierała wskazanie osób, które 

uczestniczyły w czynnościach, cel podjętych działań, dokonane ustalenia, w tym rozpoznanie 

problemów z jakimi boryka się rodzina oraz ocenę jej funkcjonowania.



Do dnia pierwszej wizyty pracownika socjalnego w środowisku zarówno p. (...) 

wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej -  t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), jak i p. (...) wyłączenia 

dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej -  t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), nie korzystali ze wsparcia Ośrodka. 

Pierwotna wizyta podyktowana była (...) wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - 1. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 

ze zm.). Dodatkowo zaznaczyć należy, iż w pomoc rodzinie mocno zaangażowany był 

Dyrektor jednostki, który osobiście nadzorował i odwiedzał środowisko. (...) wyłączenia 

dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej -  t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.). Postępowanie w przedmiocie udzielanych 

świadczeń prowadzone było prawidłowo i terminowo. Pomoc została przyznana niezwłocznie 

decyzjami administracyjnymi, które w sposób właściwy określały elementy wyszczególnione 

w art. 107 § 1 k.p.a. Decyzje administracyjne doręczane były prawidłowo.

W przedmiotowym postępowaniu stwierdzono, iż pomimo posiadanej wiedzy 

na temat sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób ubiegających się 

o wsparcie w przeprowadzonym zgodnie z art. 107 ustawy o pomocy społecznej, wywiadzie 

środowiskowym nie uzupełniono pkt V lit B - sytuacja zdrowotna, sytuacja osób 

niepełnosprawnych (za wyjątkiem informacji dot. potrzeby umieszczenia osoby 

niepełnosprawnej w domu pomocy społecznej) oraz pkt V lit C -  sytuacja zdrowotna, 

sytuacja osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków.

Z wyjaśnień Dyrektora wynika: „W wywiadzie środowiskowym z dnia 29.11.2016 r. 

nie uzupełniono pkt V lit B, ponieważ w rodzinie nie było osoby z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności (...)” wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej — t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.). „Pkt V 

lit C, przez przeoczenie o czym świadczy to, gdyż w notatkach służbowych i informacji 

w nich zawartych są informacje (...), wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej -  t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze 

zm.).

Należy zaznaczyć, że przy sporządzaniu wywiadu nie dołożono należytej staranności. 

Wywiad środowiskowy jest podstawowym instrumentem pracy pracownika socjalnego, który 

umożliwia mu zapoznanie się z sytuacją prawną i faktyczną osoby czy rodziny ubiegającej się 

o przyznanie świadczeń, a następnie podjęcie właściwych działań zmierzających do 

udzielenia właściwej pomocy. Dlatego, też powinien być sporządzony w sposób staranny



i rzetelny. Jest protokołem z przesłuchania danej osoby, sporządzonym pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawidłowych informacji. Z prawnego punktu 

widzenia wywiad środowiskowy jest środkiem dowodowym za pomocą, którego organ 

administracji ustala sytuację faktyczną. Wypełniony druk wywiadu jest dokumentem 

urzędowym sporządzonym przez uprawnionego pracownika w prawem przewidzianej formie. 

Bezwzględnie winien zawierać wszelkie informacje ustalone w trakcie jego przeprowadzania 

nawet, jeżeli zostały przez organ pozyskane we wcześniejszym terminie.

Kolejnym pozytywnie ocenianym działaniem ze strony Dyrektora Ośrodka było 

poinformowanie Sądu Rejonowego w Głogowie o konieczności wglądu w sytuację 

małoletnich dzieci. (...) wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej - 1. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.).

Reasumując, po przeanalizowaniu zgromadzonej w sprawie dokumentacji należy 

podzielić zdanie Dyrektora jednostki, zgodnie z którym nie ulega wątpliwości, że praca 

z rodziną była prowadzona. Rodzina nie zostawała sama sobie, pomimo że nie oczekiwała 

wsparcia ze strony GOPS. Wsparcie było oferowane i kiedy już rodzina podjęła współpracę 

takie wsparcie otrzymała. (...) wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - 1. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.),

Opisane powyżej czynności wykonane w sprawie przez Ośrodek uznać należy za rzetelne 

i staranne. Organ prowadził postępowanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

w granicach powszechnie obowiązujących norm. Działał wnikliwie i szybko, posługując się 

możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do udzielenia pomocy. Na bieżąco 

informował rodzinę o podejmowanych działaniach i obowiązującej procedurze. W sposób 

należyty wykonywał zadania leżące w jego kompetencji. W sprawie nie stwierdzono 

przewlekłości i opieszałości organu.

II. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora Ośrodka i jednocześnie Przewodniczącego 

Zespołu Interdyscyplinarnego wynika, iż w rodzinie nie podejmowano działań w ramach 

procedury Niebieskie Karty, ponieważ nie było takiej potrzeby. Również do Gminy nie 

wpływały żadne zgłoszenia ze środowiska świadczące o konieczności podjęcia interwencji 

w rodzinie. Pracownicy nie widzieli, zatem przesłanek do założenia Niebieskiej Karty.

(dowód: akta kontroli, str. 306)



III. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

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

podjęła uchwałę Nr XVII/85/16 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kotla na lata 2016 - 2018. Główne założenie 

Programu, to utworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności 

do wypełniania tych funkcji poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece 

i wychowaniu dzieci. Koordynatorem realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli. W terminie do 31 marca każdego roku Wójt 

Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu, sporządzone 

na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów uczestniczących w realizacji zadań. 

Podczas prowadzonej kontroli przedstawiono sprawozdanie za rok 2016.

(dowód: akta kontroli, str. 264-274)

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

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.15.2012 Wójta Gminy Kotla z dnia 20 marca 2012 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 Kotla. Wójt Gminy upoważnił Panią Dorotę 

Młodecką - Dyrektora GOPS do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania 

rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz do ustanawiania 

rodzin wspierających lub zawierania i rozwiązywania umów o których mowa w art. 31 ust. 1 

ustawy. W strukturach GOPS nie został wyodrębniony zespół ds. asysty rodzinnej, zadania 

z tego zakresu wykonują zatrudnieni trzej pracownicy socjalni oraz asystent rodziny. 

Wszyscy ww. posiadają w zakresach swoich obowiązków wpisaną pracę z rodziną w szeroko 

rozumianym znaczeniu.
(dowód: akta kontroli str. 280 ,282 , 296)

W obszarze pracy z rodziną, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, gmina zapewnia: 

o pomoc ze strony psychologa, zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia, który 

przyjmuje co dwa tygodnie w siedzibie GOPS, przez dwie godziny lub według potrzeb;



• pomoc ze strony specjalisty ds. uzależnień, zatrudnionego również na umowę zlecenie na 

dwie godziny co drugi tydzień lub według potrzeb;

• pomoc prawną w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, czynnym codziennie od godziny 

8.00 do 12.00 w budynku zajmowanym przez GOPS;

0 konsultacje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głogowie, dokąd osoby 

zainteresowane są kierowane;

• konsultacje i wsparcie specjalistów ze Stowarzyszenia „Szansa” w Głogowie, gdzie mogą 

być również kierowane osoby zainteresowane;

• wsparcie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

wspierania rodziny osobom potrzebującym, udzielane przez specjalistów zatrudnionych 

w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy Gminą Kotla a Gminą Miejską Głogów.

(dowód: akta kontroli str. 288-293, 298-300)

Zgodnie z art. 11 ust. 2, 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

1 systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 697, ze zm.), pracownik socjalny po 

dokonaniu wywiadu środowiskowego może wnioskować o przydzielenie rodzinie asystenta 

rodziny, gdy stwierdzi, że jest taka konieczność. W Gminie Kotla od 2012 r. zatrudniony jest 

na umowę zlecenie 1 asystent rodziny, posiadający wykształcenie średnie pielęgniarskie 

i wyższe magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności praca socjalna (rok ukończenia 

2003). Na dzień kontroli wymiar jego czasu pracy wynosił 80 godzin miesięcznie. Pod swoją 

opieką miał 7 rodzin. Wśród rodzin objętych pomocą asystenta nie było rodziny (...) 

wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej - 1. j. Dz. U. z  2016 r., poz. 1764 ze zm.),

Z oświadczenia Dyrektora GOPS w Kotli wynika, że asystenta rodziny nie przydzielono 

rodzinie, ponieważ, cyt.:

„Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

wspieranie rodziny jest prowadzone za je j zgodą i aktywnym udziałem, z  uwzględnieniem 

zasobów własnych oraz źródeł wspierania zewnętrznego, natomiast art. 11 ust. 2 ustawy 

o wspieraniu rodziny stanowi, że po przeprowadzeniu wywiadu, o którym mowa w ust. 1 

wymienionego artykułu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny i jeżeli z tej 

analizy, o której mowa w ust. 2, wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, 

pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego



przydzielenie. (...) wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej -  t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.).

(dowód: akta kontroli, str. 323-327)

Z powyższego wynika, że rodzina objęta była pomocą. Pracę z tą rodziną, prowadził jeden 

z zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny, który 

w zakresie swoich obowiązków również miał zadania z obszaru wspierania rodziny. 

Przedstawiona przez pracownika dokumentacja jednoznacznie potwierdza jego działania 

w tym zakresie. (...) wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej - 1. j. Dz. U. z  2016 r., poz. 1764 ze zm.).

Natomiast zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej koordynator rodzinnej pieczy zastępczej we współpracy z rodziną zastępczą oraz 

asystentem rodziny przygotowuje plan pomocy dziecku. W związku z tym, że rodzinie nie był 

przydzielony asystent, to pracownik socjalny brał także udział w opracowaniu planu pomocy 

(...) wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej - 1. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.).

Zgodnie z art. 176 pkt 2 i 4b ustawy, gmina ma tworzyć możliwości podnoszenia 

kwalifikacji przez asystentów rodziny. Przedstawiono certyfikat stanowiący potwierdzenie 

jego udziału w VI Ogólnopolskim Zlocie Asystentów Rodziny -  z konferencją i wymianą 

doświadczeń. Udział w tym przedsięwzięciu był bezpłatny. W innych szkoleniach asystent nie 

uczestniczył. Forma zatrudnienia asystenta (umowa zlecenie) wyklucza pozyskanie środków 

z budżetu gminy na jego szkolenia. Równocześnie zgodnie z oświadczeniem Dyrektora 

GOPS, co rok w projekcie uchwały budżetowej na rok następny planowane są w budżecie 

ośrodka pomocy środki na warsztaty i zajęcia dla rodzin wykazujących problemy 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Do chwili obecnej takich środków 

w planach budżetu gminy nie było.
(dowód: akta kontroli str. 284, 286)

Reasumując powyższe można uznać, że w Gminie Kotla rodzina objęta była 

wystarczającą pomocą ze strony pracowników, tak w zakresie wsparcia z obszaru pomocy 

społecznej jak i w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Analizując 

jednak sytuację rodzin w Gminie Kotla, które przeżywały trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych stwierdzono, że na dzień kontroli asystent miał pod swoją



opieką 7 rodzin. Z dwóch rodzin dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, 

a w pozostałych pięciu dzieci przebywały w domu biologicznym. Ponadto były jeszcze cztery 

rodziny, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej i które nie miały 

przydzielonego asystenta. Wskazane byłoby, zatem rozważyć możliwość zatrudnienia 

asystenta rodziny w większym wymiarze godzin. W ten sposób mógłby on objąć swoją 

opieką kolejne rodziny, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, czyli rodziny 

przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, wypełniając tym 

samym zapis art. 11 ust. 1, 2, 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 697), tj.:

1. W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik 

socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

la. (...)

2. Po przeprowadzeniu wywiadu, o którym mowa w ust. 1, pracownik socjalny dokonuje 

analizy sytuacji rodziny.

3. Jeżeli z analizy, o której mowa w ust. 2, wynika konieczność przydzielenia rodzinie 

asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej 

z wnioskiem o jego przydzielenie”.

Pouczenie:

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego 

zaleceń pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).

Proszę w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia 

o powiadomienie Wojewody Dolnośląskiego o sposobie realizacji uwag przedstawionych 

w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

Z

Otrzymuje:
1. Pan Łukasz Horbatowski 
W ójt G m iny Kotla


