
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia _ stycznia 2018 r.

ZP-KNPS.431.2.74.2017.TB

Pani
Jadwiga Furmaniak
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Legnickim Polu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
W dniach 1 1 - 1 2  grudnia 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.) kontrolerzy: Tomasz Borecki -  inspektor wojewódzki, 

przewodniczący i Grzegorz Kownacki -  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 Legnickim Polu przy pl. Henryka Pobożnego 6, 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 systemie 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 grudnia 2016 r. do dnia 11 grudnia 2017 r. funkcję 

Kierownika Ośrodka pełniła Pani Jadwiga Furmaniak, która była odpowiedzialna za realizację 

zadań w ocenianych obszarach.

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną, a jej 

uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.
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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 9. 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 Legnickie Pole 

podjęła uchwałę nr V/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 -  2018. Głównym celem Gminnego Programu jest:

„Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji, a zwłaszcza 

z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, jak również edukacja środowiska 

lokalnego w zakresie promowania pożądanego modelu rodziny”.

Założono, że cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

1. diagnozowanie środowisk rodzinnych, w tym:

a) rozpoznawanie i analizę występujących w rodzinie problemów opiekuńczo -  

wychowawczych;

b) bieżące kontakty pracowników socjalnych z pedagogiem szkolnym;

2. wzmacnianie systemu norm i wartości gwarantujących prawidłowy przebieg procesu

wychowawczego w tym:

a) pomoc rodzinom w eliminowaniu czynnika ryzyka nieprzystosowania społecznego 

za pomocą pracy z indywidualnym przypadkiem,

3. zapobieganie dysfunkcyjności rodziny, w tym:

a) współpracę z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych,

b) współpracę z kuratorami sądowymi, policją oraz szkołami w celu wypracowania 

wspólnych działań profilaktycznych i kompensacyjnych na rzecz rodzin 

dotkniętych problemem opiekuńczo -  wychowawczym,

c) inspirowanie społeczeństwa do aktywnych działań samopomocowych, poprzez ideę 

subsydiamości,

d) wdrażanie programów edukacyjnych skierowanych zarówno do dzieci jak 

i rodziców, mających na celu pomóc rodzinie w jej prawidłowym rozwoju,

4. objęcie rodzin dysfunkcyjnych profesjonalną pomocą, w tym:

a) organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych 

wychowawczo, podczas którego zrealizowany zostanie program zawierający 

działania socjoterapeutyczne,



b) interwencj ą kryzysową w rodzinie;

5. prowadzoną profilaktykę, w tym:

a) udział w ogólnopolskich kampaniach, których celem jest wzmocnienie 

podstawowej komórki społecznej,

b) udział w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, mających 

na celu ochronę poziomu życia rodzin oraz rozwój specjalistycznego dla nich 

wsparcia,

c) wspieranie propagowania idei wolontariatu oraz innych form aktywności społecznej 

sprzyjających rozwijaniu postaw charytatywnych w stosunku do osób 

wymagających pomocy i wsparcia.

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

rodzin przeżywających trudności opieką asystenta rodziny lub pracownika socjalnego. 

Dzieciom zapewniano opiekę oraz pomoc w odrabianiu lekcji w świetlicach wiejskich 

zorganizowanych na terenie sołectw. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 

finansował oraz dofinansowywał wyjazdy kolonijne dzieci i młodzieży. W 2017 r. na kolonie 

wyjechało 18-oro dzieci. Głównym kryterium ich doboru była dysfunkcyjność rodziny 

spowodowana chorobą alkoholową, problemem przemocy. Podczas ww. wypoczynku 

realizowano program psychoterapeutyczny dotyczący profilaktyki uzależnień i promocji 

zdrowia, zachowań prozdrowotnych. Celem programu było wzmocnienie odporności 

psychicznej dzieci i młodzieży oraz nabycie przez nich umiejętności radzenia sobie 

w sytuacjach trudnych. Na terenie gminy realizowano również programy „Łakociowe wtorki” 

oraz „Lato na chmurze”. Celem pierwszego programu było przekonanie dzieci do prowadzenia 

higienicznego trybu życia, w tym jedzenia owoców oraz warzyw, a także wyrobienie w nich 

nawyku zdrowego odżywiania. W ramach projektu odbywały się spotkania z dietetykiem. 

Natomiast drugi projekt miał na celu naukę metod radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

kryzysowych. Zajęcia prowadził socjoterapeuta. Ponadto GOPS organizował „Czwartkowe 

czytanie dzieciom bajek” przez znane osoby z terenu gminy Legnickie Pole. Dzięki współpracy 

z sołectwami, w czasie wakacji odbyło się 6 spotkań w różnych miejscowościach 

zlokalizowanych na terenie Gminy, w których uczestniczyło około 80-cioro dzieci. Zajęcia 

kończyły się wspólną zabawą i słodkim poczęstunkiem przygotowywanym przez mamy 

i babcie. Jednocześnie w ramach działań samopomocowych organizowano akcję „Jak dobrze 

mieć sąsiada”, w ramach której świadczono pomoc sąsiedzką osobom starszym 

i samotnym. Programem tym objęto 4 osoby z terenu Gminy.
(dowód: akta kontroli str. 13, 18-23)
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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 

Legnickie Pole nr XXIV/143/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Legnickim Polu wskazano, że za realizację ww. 

zadań odpowiada GOPS. W ubiegłych latach obowiązywał statut przyjęty uchwałą Rady 

Gminy Legnickie Pole nr XIV/77/2012 z dnia 29 marca 2012 r. zmieniający uchwałę w sprawie 

statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu. Powyższy dokument 

również zawierał informację o realizacji ww. zadań. Jednocześnie uchwałą nr XII/72/2011 

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu 

właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny 

również usankcjonowano powyższe.
(dowód: akta kontroli sir. 13, 24-30)

GOPS w Legnickim Polu nie ma zatrudnionych specjalistów, natomiast w obszarach pracy 

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

1. pomoc psychologiczną, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym była możliwość 

skorzystania z tej formy pomocy na terenie Legnickiego Pola w Punkcie 

Konsultacyjnym, który był czynny raz w tygodniu w środy od godz. 11:00 do 18:00, 

w Domu Pomocy Społecznej, Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Zespole Szkół,

2. terapie -  terapeuta ds. uzależnień przyjmował w Punkcie Konsultacyjnym w środy 

między godz. 13:00 a 18:00,

3. bezpłatną pomoc prawną -  w Punkcie Konsultacyjnym zapewniano świadczenie 

bezpłatnego doradztwa prawnego dla mieszkańców gminy Legnickie Pole w środy od 

godz. 11:00 do 13:00,

4. konsultację i poradnictwo specjalistyczne, asystent rodziny, pracownik socjalny 

udzielali wsparcia w miarę swoich kompetencji lub przekierowywali daną osobę do 

specjalistów,

5. mediacje -  w okresie objętym kontrolą nie było potrzeby prowadzenia mediacji;

6. dostęp do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych -  na terenie Gminy nie było 

potrzeby zapewnienia takiej opieki dzieciom. Ośrodek zapewniał pomoc w postaci 

usług opiekuńczych u osób starszych. Zatrudniano 4 opiekunki środowiskowe, które 

świadczyły usługi dla 8 mieszkańców Gminy. Z uwagi na fakt, iż na terenie Gminy 

funkcjonowały Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Dom Pomocy Społecznej dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie GOPS nie świadczył specjalistycznych usług
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opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, gdyż ww. instytucje zaspokajały w pełni potrzeby w tym zakresie,

7. grupy w sparcia-w  okresie objętym kontrolą na terenie Gminy nie funkcjonowała żadna 

grupa wsparcia z powodu braku chętnych osób.
(dowód: akta kontroli str. 13-14, 22-23) 

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 dwóch asystentów 

rodziny. Pracownik nie łączył pracy asystenta z obowiązkami pracownika socjalnego, 

co zgodne jest z art. 17 ustawy. Pod opieką asystenta pozostawało nie więcej niż 15 rodzin. 

Praca asystenta realizowana była „w terenie”. Na podstawie analizy pięciu 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 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. We wszystkich dokumentach 

odnotowano: zakresy realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych 

sytuacji życiowych, terminy oraz zaznaczono przewidywane efekty. Plany składały się z dwóch 

części. W pierwszej określano cele krótko oraz długoterminowe, przewidywane efekty, osoby 

odpowiedzialne za realizację danego działania. Dokument tworzono na okres 6 miesięcy. Druga 

część planu tworzona była co miesiąc. Na jej wstępie znajdowało się podsumowanie, w którym 

opisywano co udało się zrealizować w pełni, co częściowo, a czego w ogóle, natomiast poniżej 

dookreślano zadania na nowy miesiąc,

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

z którą następnie zapoznawał się Kierownik Ośrodka.

Ponadto w teczkach rodzin asystent rodziny zamieszczał „Dziennik pracy asystenta 

rodziny”, dokument zawierał opis podejmowanych działań z rodziną i na jej rzecz oraz terminy 

spotkań.

W okresie objętym kontrolą asystent rodziny zakończył współpracę z 3 rodzinami:
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• z 2 rodzinami z uwagi na realizację zamierzonych celów -  w tym jedna rodzina 

opuściła teren Gminy, a druga była objęta monitoringiem przez okres 

6 miesięcy,

• 1 rodzina złożyła wniosek o rezygnację z asystenta rodziny.
(dowód: akta kontroli str. 14, 31-36) 

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

problemy komunikacyjne (przez środek gminy przebiega autostrada), na terenie Gminy 

Legnickie Pole nie działała placówka wsparcia dziennego zorganizowana i prowadzona na 

podstawie przepisów ustawy.

Jednocześnie w toku czynności kontrolnych ustalono, że nie funkcjonowała również żadna 

rodzina wspierająca. Powodem takiego stanu rzeczy był brak osób chętnych do pełnienia tej 

funkcji.
(dowód: akta kontroli str. 14)

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 15 dzieci pochodzących 

z terenu Gminy Legnickie Pole przebywało w pieczy zastępczej, w tym 8 dzieci skierowano do 

placówek opiekuńczo -  wychowawczych, 5 umieszczono w rodzinnej pieczy zastępczej, 

a 1 dziecko znalazło miejsce w regionalnej placówce opiekuńczo -  terapeutycznej w Gliwicach. 

Na dzień kontroli Ośrodek prowadził pracę z rodzinami, które wyraziły taką wolę -  5 rodzin.

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. 37-47)

Realizując wymóg art. 179 ust. 1 ustawy Kierownik Ośrodka winien przedstawić corocznie 

Radzie Gminy Legnickie Pole sprawozdanie z działalności jednostki, w tym również 

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

zostało przekazane. Z kolei, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, o których 

stanowi art. 177 ustawy, w okresie objętym kontrolą, Gmina Legnickie Pole 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 programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, czy wypłata zasiłku
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w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz realizacja zadań w ramach 

„Karty dużej rodziny”.
(idowód: akta kontroli str. 14, 48-52)

W okresie pomiędzy 1 grudnia 2016 r. a 11 grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Legnickim Polu, 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 posiadali oni odpowiednie wykształcenie oraz złożyli 

stosowne oświadczenia, o których stanowi art. 12 ust. 1 pkt 2 - 4  ustawy.

Pani Jadwiga Furmaniak zatrudniona na stanowisku Kierownika Ośrodka również spełnia 

wymogi uprawniające do pełnienia ww. funkcji, co zostało potwierdzone w wystąpieniu 

pokontrolnym nr PS-KNPS.431.6.49.2015.MB z dnia 9 lutego 2016 r.

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

kwalifikacji przez asystentów rodziny. W aktach osobowych asystentów rodziny znajdowały 

się potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniach z zakresu: „Elementów prawa istotnych w pracy 

Asystenta Rodziny, Mediacji w pracy Asystenta Rodziny -  zasad skutecznej mediacji” 

(1 asystent rodziny), „Ustawy „Za Życiem” -  zarys prawny, Rola Asystenta Rodziny 

w Motywowaniu do Zmiany” (2 asystentów rodziny), „Asystentura rodziny w zakresie 

wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne” 

(1 asystent rodziny).
(dowód: akta kontroli str. 15, 53-58)

W jednostce kontrolowanej nie stwierdzono występowania uchybień ani nieprawidłowości, 

w związku z tym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie:

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń 

pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 201 lr. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697 

ze zm.).
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(przewodniczący)
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(kontroler) (kierownik komórki do spraw kontroli)
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