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Pani
Mariola Chwalko
Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zgorzelcu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
W dniach 1 9 - 2 0  kwietnia 2018 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 Magda Saska -  inspektor wojewódzki, kontroler z Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili 

kontrolę problemową w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Zgorzelcu przy ul. Traugutta 77B, zwanym w dalszej części niniejszego wystąpienia 

„Ośrodkiem” lub „MOPS”.

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 11 grudnia 2017 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2018 r. W okresie objętym kontrolą, 

tj. od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 19 kwietnia 2018 r. funkcję Kierownika Ośrodka pełniła 

Pani Mariola Chwałko, która była odpowiedzialna za realizację zadań w ocenianych obszarach.

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

uzasadnieniem j est 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 1/2018. 

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 Miasta Zgorzelec podjęła 

uchwałę nr 33/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2015 -  2017, a następnie uchwałą nr 334/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. 

w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 -  2020 Rada Miasta 

Zgorzelec przyjęła nowy Program, którego głównym celem było:

„Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  

wychowawczych oraz tworzenie warunków sprzyjających jej prawidłowemu funkcjonowaniu”. 

Ponadto określono cele szczegółowe, które były tożsame w przypadku obu Programów:

• Podejmowanie działań profilaktycznych sprzyjających umacnianiu rodziny;

• Wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka oraz pełnieniu funkcji opiekuńczej 

i wychowawczej;

• Podejmowanie i koordynacj a działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej;

• Promowanie i organizowanie różnych form integracji rodziny ze społeczeństwem.

W dokumentach wskazano również zadania do realizacji:

• Monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami i motywowanie do 

leczenia/terapii, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi;

• Realizowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz 

zapobieganie szerzeniu się patologii wśród dzieci i młodzieży;

• Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej -  dożywianie dzieci w szkołach, 

przedszkolach, organizowanie wypoczynku;

• Realizowanie proj ektów maj ących na celu wspieranie rodziny;

• Objęcie wsparciem asystenta rodziny rodzin przeżywających trudności opiekuńczo -  

wychowawcze;

• Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;

• Praca z rodziną, poradnictwo specjalistyczne (m. in. psychologiczne, pedagogiczne, 

socjalne, prawne, informowanie o miejscach udzielania porad);

• Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo -  wychowawczej;

• Finansowanie świetlic środowiskowych, placówek wsparcia dziennego;
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® Kursy, szkolenia, warsztaty dla pracowników instytucji wspierających rodzinę;

• Organizowanie grup wsparcia (w razie potrzeby);

• Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Realizatorami ww. Programów byli m. in.: MOPS, Miejska Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Policja, Zespół Interdyscyplinarny, Punkt Interwencji Kryzysowej, 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Urząd Miasta, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, świetlice środowiskowe, placówki oświatowe.

Potwierdzeniem realizacji ww. działań było m. in. przydzielanie rodzinom 

przeżywającym trudności asystenta rodziny.
{dowód: akta kontroli str. 15, 23-43)

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

podmiot, któremu gmina zleciła realizację zadań. Na mocy uchwały Rady Miasta Zgorzelec 

nr 148/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Zgorzelcu wskazano, że za realizację ww. zadań odpowiada MOPS.
(idowód: akta kontroli str. 44-47)

Obszary pracy z rodziną, o których stanowi art. 10 ust. 3 ustawy były realizowane przez 

różne instytucje funkcjonujące na terenie Gminy Zgorzelec.

1. Konsultacji i poradnictwa specjalistycznego udzielały:

• MOPS -  zatrudniał psychologa, który w 2017 r. objął pomocą i wsparciem 80 osób. 

Ponadto pracownicy Ośrodka na bieżąco udzielali poradnictwa psychologiczno -  

pedagogicznego, socjalnego, prawnego.

Pomoc psychologa obejmowała m. in.:

- konsultacje psychologiczne (indywidualne i rodzinne);

- poradnictwo psychologiczne, w ramach którego odbyło się kilkanaście spotkań, 

również polegało na przekierowywaniu zainteresowanych do właściwych 

specjalistów/instytucji, w zależności od potrzeb klienta;

- ocenę ryzyka i planowanie bezpieczeństwa -  ocena ryzyka powtarzalności 

i eskalacji przemocy i zachowań agresywnych, na które narażona była zgłaszająca 

się osoba oraz wypracowanie systemu/sposobów działania, zwiększających 

bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia;

- psychoterapię indywidualną;

- interwencję kryzysową -  kierowaną do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji 

życiowej, przekraczającej ich zasoby i wyczerpującej możliwości radzenia sobie 

z określoną sytuacją i towarzyszącymi jej emocjami;
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- psychoedukację w zakresie oddziaływań wychowawczych u dzieci i młodzieży 

zagrożonych przemocą;

- pracę z opiekunami dzieci z rodzin zagrożonych przemocą, ukierunkowaną na 

uświadomienie jakie skutki psychospołeczne niesie za sobą dorastanie dziecka 

w środowisku, w którym było ono narażone na przemoc psychiczną/fizyczną.

• Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych -  prowadziła 

kompleksową opiekę nad osobami uzależnionymi. W 2017 r. ramach świadczonych 

usług Poradnia udzieliła poradnictwa specjalistycznego dla 459 osób. Z terapii 

w formie rozmów indywidualnych skorzystało 190 osób. Przy Poradni działało 

również Stowarzyszenie „Subsidium”, które w ramach świadczonych usług 

prowadziło programy oddziaływań korekcyjno' - edukacyjnych.

• Stowarzyszenie „Apostolstwo Trzeźwości" im. M. M. Kolbego w ramach swojej 

działalności zapewniało korzystanie z poradnictwa specjalistycznego, którym 

w 2017 roku objęło 16 rodzin.

• PCPR w Zgorzelcu -  w jednostce ze wsparcia w formie pomocy psychologicznej 

skorzystały 203 rodziny. Odbyło się 943 godzin terapii, w których uczestniczyło 

112 osób. Większość z nich była objęta regularną, cotygodniową pomocą 

psychologiczną.

• Poradnia Psychologiczno -  Pedagogiczna w Zgorzelcu w ramach realizacji 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny prowadziła kompleksową opiekę nad 

dziećmi urodzonymi z deficytami rozwojowymi, od momentu urodzenia, w ramach 

tzw. wczesnego wspomagania rozwoju. Realizowała także zadania w zakresie 

pomocy rodzicom i dzieciom między innymi z urodzeniowym zespołem 

alkoholowym FAS, Oferowała pomoc psychologiczną, logopedyczną, 

pedagogiczną, terapeutyczną, psychoedukacyjną i prawną. Pracownicy Poradni 

systematycznie prowadzili terapię logopedyczną i psychologiczną dla 158 dzieci, 

zrealizowali 50 konsultacji z pedagogami szkolnymi oraz objęli 146 osób badaniami 

przesiewowymi.

• Punkt Interwencji Kryzysowej w ramach specjalistycznej pomocy ofiarom 

przemocy i ich rodzinom przeprowadził 450 sesji indywidualnych oraz 35 sesji 

rodzinnych. Z pomocy skorzystali członkowie rodzin przemocowych tj. 280 kobiet, 

42 mężczyzn oraz 45 dzieci. W grupie wsparcia dla ofiar przemocy „Przemocy 

Stop" uczestniczyło 12 kobiet.
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• Publiczne szkoły ponadpodstawowe również świadczyły poradnictwo, w 2017 

roku z takiej formy wsparcia skorzystało 308 osób. Informacji udzielano na bieżąco 

w ramach indywidualnych spotkań z rodzicami i opiekunami oraz uczniami, a także 

na zebraniach z rodzicami jak również poprzez broszury informacyjne.

• Specjalny Ośrodek Szkolno -  Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej, 

w Placówce pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielano na bieżąco. Rodzice 

kierowani byli także do poradni specjalistycznych i instytucji wspierających 

działalność szkoły.

• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka - wychowanków 

Placówki obejmowano pomocą psychologiczną oraz psychoterapeutyczną na 

terenie jednostki. Ponadto zachęcano rodziców do podjęcia terapii rodzinnej 

w MOS bądź w miejscu ich zamieszkania.

• Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna TWP 

w Zgorzelcu - udzielała prywatnych konsultacji z zakresu wspierania dzieci 

i dorosłych w obszarze zjawiska przemocy w rodzinie lub wobec przemocy 

rówieśniczej. Poradnia uczestniczyła w programie Wczesne Wspomaganie 

Rozwoju Dziecka.

• Przedszkole Niepubliczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi -  udzielało wsparcia 

rodzicom i dzieciom. Zapewniało pomoc psychologiczną, pedagogiczną, 

logopedyczną oraz terapeutyczną, 15 dzieci korzystało z poradnictwa 

specjalistycznego na terenie ww. jednostki.

2. Terapie i mediacj e:

• MOPS - mediacje prowadzone były przez psychologa i pracowników Ośrodka 

posiadających ukończone szkolenia w tym zakresie.

• Stowarzyszenie „Apostolstwo Trzeźwości" im. M. M. Kolbego prowadziło terapie 

i mediacje rodzinne, ukierunkowane na podjęcie leczenia odwykowego.

• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka prowadził od 2007 r. 

Punkt Mediacji w sprawach karnych i rodzinnych.

• Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych - zorganizowała 

terapię w formie rozmów indywidualnych dla 190 osób. Przy jednostce, jak 

wspomniano wcześniej, działało również Stowarzyszenie „Subsidium”, które 

w ramach swojej działalności prowadziło programy oddziaływań korekcyjno - 

edukacyjnych. Programy prowadzili wyspecjalizowani terapeuci uzależnień.
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• Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Zgorzelcu - udzielała pomocy osobom doznającym przemocy w formie terapii, 

skierowanej do grupy osób doświadczających przemocy w rodzinie. Zajęcia 

odbywały się przez cały rok jeden raz w tygodniu. Jednostka świadczyła porady 

lekarza psychiatry, psychologa klinicznego i terapeuty.

• Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna TWP 

w Zgorzelcu -  oferowała rodzicom terapię i specjalistyczne wsparcie z zakresu 

dotyczącego dziecka i jego indywidualnych potrzeb.

• Stowarzyszenie Profilaktyki Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym 

„Subsidium” Zgorzelcu - prowadziło terapię dla osób nieradzących sobie ze złością.

3. Usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne:

Gmina Miejska Zgorzelec świadczyła usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Z pomocy w tej formie w 2017 roku skorzystało 10 dzieci, natomiast nie 

świadczono specjalistycznych usług opiekuńczych z uwagi na brak zgłoszeń w tym 

zakresie.

4. Pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego:

• Urząd Miasta Zgorzelec - bezpłatna pomoc prawna była świadczona codziennie od 

poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 08.00 - 

12.00, we wtorek 12.00-16.00.

Pomocy prawnej udzielał również w zależności od potrzeb kierownik MOPS -  posiadający 

wyższe wykształcenie prawnicze. Pracownicy socjalni i asystenci rodziny zatrudnieni 

w Ośrodku także udzielali pomocy w sporządzaniu pism, np.: pozwów o alimenty, 

o rozwód, czy dotyczących ustalenia opieki nad dzieckiem.

5. Organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz 

zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami 

samopomocowymi”.

Na terenie Gminy grupy wsparcia prowadzone były w następujących jednostkach:

• MOPS -  grupa samopomocowa „Różyczki” w okresie 21 lutego 2017 r. do 

8 sierpnia 2017 r. zbierała się we wtorki - 2 godziny (godziny były ustalane 

w zależności od możliwości grupy). Grupa funkcjonowała przy wsparciu 

pracowników socjalnych i psychologa zatrudnionego w Ośrodku. Odbyło się 12 

spotkań w tym 4 z psychologiem.
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• PCPR w Zgorzelcu - raz w miesiącu miały miejsce spotkania Grupy Wsparcia dla 

rodzin zastępczych. W ciągu całego roku odbyło się 10 spotkań Grup Wsparcia, 

w których uczestniczyło 16 osób.

• Punkt Interwencji Kryzysowej - w grupie wsparcia dla ofiar przemocy „Przemocy 

Stop" uczestniczyło 12 kobiet.

• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu -  w Ośrodku funkcjonuje „Grupa 

wsparcia” - dla młodzieży pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym przy 

współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Zgorzelcu. Grupa funkcjonuje od około 5 lat, a jej uczestnikami byli 

wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zgorzelcu.

• Stowarzyszenie „Apostolstwo Trzeźwości” im. Św. M. M. Kolbego Stowarzyszenie 

prowadziło w 2017 roku Grupę Duchowego Wsparcia dla osób uzależnionych, 

w której uczestniczyło 12 osób.

• Ponadpodstawowe Szkoły Publiczne: w Liceum Ogólnokształcącym im. Braci 

Śniadeckich w Zgorzelcu każdego roku powstawały nowe Grupy Liderów 

Młodzieżowych. Grupa prowadzona była w formie zajęć psychoedukacyjnych, 

przygotowywała uczestników do docierania do osób w kryzysie, przeprowadzania 

rozmów i motywowania do skorzystania z pomocy specjalistów. Spotkania Grupy 

Liderów Młodzieżowych odbywały się w każdy wtorek w godz. 14.30 - 17.00.

• Publiczne Szkoły Podstawowe - placówki oświatowe organizowały 14 grup 

wsparcia, w których uczestniczyło 138 osób.
{dowód: akta kontroli str. 15-20, 48-51) 

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. Pod opieką asystenta pozostawało nie więcej niż 15 rodzin. W 2017 r. asystenci objęli 

wsparciem łącznie 43 rodziny. 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,
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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 realizacji oraz przewidywane efekty. Plany składały się z dwóch 

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

odpowiedzialne za realizację danego działania. 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 „Ocenę sytuacji rodziny”, 

dokument zawierał: obraz aktualnej sytuacji rodziny z perspektywy członków rodziny, 

potrzeby i oczekiwania rodziny, informacje o rodzinie zebrane od innych instytucji, 

pracowników służb społecznych, sąsiadów, ocenę asystenta rodziny. Jednocześnie asystent 

prowadził comiesięczną „kartę asystenta rodziny”, która zawierała: przebieg spotkania, podpis 

rodziny oraz podpis asystenta rodziny.

W okresie objętym kontrolą asystenci rodziny zakończyli współpracę z 18 rodzinami 

z powodu:

• z 1 rodziną z uwagi na osiągnięcie zamierzonych celów;

• 8 rodzin złożyło wniosek o rezygnację z asystenta rodziny;

• z 1 rodziną ze względu na brak efektów;

• 6 rodzin z względu zmiany miejsca zamieszkania (opuścili teren gminy);

• z 1 rodziną na wniosek sądu;

• l z  uwagi na brak kontaktu (najprawdopodobniej opuściła teren gminy).

Po zakończonej pracy z rodziną ze względu na osiągnięcie celu, była ona obejmowana 

monitoringiem, którego okres uzależniony był od potrzeb rodziny.
{dowód: akta kontroli str. 20, 52-62) 

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

Miasta Zgorzelec nie działała placówka wsparcia dziennego zorganizowana i prowadzona na 

podstawie przepisów ustawy. Natomiast funkcjonowały 3 świetlice, z których korzystało 

ok. 100 osób (dzieci i młodzież) tj.:

1. Świetlica „Przyjaciel Dzieci” przy Kościele św. Bonifacego prowadzona przez 

Stowarzyszenie „Apostolstwo Trzeźwości” im. Św. M. M. Kolbego -  czynna 

codziennie od godz. 15.00 do 18.00;



2. „Świetlica przy Kościele św. Józefa Robotnika” -  realizatorzy wyłonieni w drodze 

konkursu -  świetlica czynna codziennie od godz. 15.00 do 18.00.

3. „Świetlica Ujazd”1’ prowadzona przez Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, czynna codziennie od godz. 15.15 do godz. 17.15.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia dzieciom z rodzin wymagających wsparcia 

pomocy w nauce, oddziaływań wychowawczych, organizacji czasu wolnego oraz 

bezpieczeństwa należy, uregulować kwestię funkcjonowania istniejących świetlic 

środowiskowych i doprowadzić do ich standaryzacji zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jednocześnie Kierownik Ośrodka oświadczył, że nie funkcjonowała również żadna rodzina 

wspierająca. Powodem takiego stanu rzeczy był brak zapotrzebowania na taką formę pomocy.
{dowód: akta kontroli str. 14, 21)

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 82 dzieci pochodzących z terenu Miasta 

Zgorzelec przebywało w pieczy zastępczej, w tym 24 dzieci skierowano do placówek 

opiekuńczo -  wychowawczych, a 58 umieszczono w rodzinnej pieczy zastępczej. Na dzień 

kontroli Ośrodek prowadził pracę z rodzicami 38 wychowanków.

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. 21, 74-100)

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

Radzie Miasta Zgorzelec sprawozdanie z działalności jednostki, w tym również 

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

zostało przekazane w dniu 26 marca 2018 r. Z kolei, w ramach zadań z zakresu administracji 

rządowej, o których stanowi art. 177 ustawy, w okresie objętym kontrolą, Gmina Miejska 

Zgorzelec aplikowała o środki rządowe na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta 

rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.
{dowód: akta kontroli str. 22 ,101-129)

W okresie pomiędzy 1 kwietnia 2017 r. a 19 kwietnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Zgorzelcu, zatrudnionych było 14 osób na stanowisku pracownika socjalnego.
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Kwalifikacje pracowników socjalnych oraz Kierownika Ośrodka pani Marioli Chwałko zostały 

potwierdzone w wystąpieniu pokontrolnym nr ZP-KNPS.431.6.20.2017.HS z dnia 13 lipca 

2017 r. W międzyczasie na stanowisku pracownika socjalnego zatrudniona została kolejna 

osoba, która również spełnia wymogi kwalifikacyjne.

W okresie objętym kontrolą na stanowisku asystenta rodziny zatrudnione były 3 osoby, 

z czego 1 zakończyła pracę w dniu 15.09.2017 r., a kolejna rozpoczęła ją od dnia 25.09.2017 r. 

Wszystkie osoby zatrudnione na ww. posiadały odpowiednie wykształcenie oraz złożyły 

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

który zrezygnował z pracy we wrześniu 2017 r. nie złożył oświadczenia dotyczącego 

wypełniania obowiązku alimentacyjnego. W przyszłości wskazane jest, aby w momencie 

zatrudniania osoby na stanowisku asystenta rodziny pobierać komplet oświadczeń wskazanych 

w art. 12 ust. 1 pkt 2 - 4  ustawy.

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: „Jak pracować z dziećmi 

krzywdzonymi?” (1 asystent rodziny), „Pracy z rodziną w ujęciu systemowym” (1 asystent 

rodziny), „Przeglądu najważniejszych zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 

i przemocy w rodzinie. Zadań i ról Komisji RPA” (2 asystentów rodziny), „Pomocy społecznej 

i ochrony danych osobowych!!!” (1 asystent rodziny).

W jednostce kontrolowanej nie stwierdzono występowania nieprawidłowości, w związku 

z tym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

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.).

{dowód: akta kontroli str. 15, 130-136)

Pouczenie:

(przewodniczący)

Pracownik przebywa na zaplanowanym urlopie wypoczynkowym.

(kontroler) (kierownik komórki dó spraw kontroli)
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