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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 25 -  26 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) zespół kontrolerów: Magda Saska -  inspektor wojewódzki, 

przewodnicząca zespołu i Tomasz Borecki -  inspektor wojewódzki, kontroler z Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Lubaniu przy Placu Lompy 1, 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 jednostek organizacyjnych 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolę 

przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 roku przez Wojewodę 

Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2018 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 25 kwietnia 2018 r. 

funkcję Dyrektora Ośrodka pełniła Pani Aneta Szpytma odpowiedzialna za realizację zadań 

w ocenianych obszarach. Kontrolę wpisano do Książki Kontroli pod numerem 2/2018. 

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 asystentów 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 Miasta w Lubaniu 

podjęła uchwałę nr XXX/216/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

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

warunków umożliwiających poprawę sytuacji społecznej rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz ich wspieranie w prawidłowym funkcjonowaniu poprzez realizowanie 

skoordynowanej polityki społecznej na rzecz wzmocnienia rodziny poprzez 

wyspecjalizowane instytucje samorządu lokalnego.

Program obejmował sześć celów szczegółowych:

1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych rodzin.

2. Poprawa funkcjonowania rodzin oraz warunków rozwoju dziecka w środowisku 

rodzinnym.

3. Podejmowanie działań interdyscyplinarnych mających na celu zapobieganie sytuacjom 

kryzysowym oraz rozwiązywanie już istniejącym.

4. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych.

5. Podnoszenie kompetencji pracowników zajmujących się niesieniem pomocy 

rodzinom.

6. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

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. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu, Miejska 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, Placówki 

Oświatowe, Straż Miejska oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
(dowód: akta kontroli str. 14-25)

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

Rada Miasta Lubań uchwałą nr XLVI/317/2018 z dnia 27 marca 2018 r. zadania gminy 

wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, za wyjątkiem 

prowadzenia ośrodka wsparcia dziennego, powierzyła Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy



Społecznej, który tym samym stał się podmiotem odpowiedzialnym za pracę 

z rodziną w gminie Lubań.
(dowód: akta kontroli str. 26-31)

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

przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej MOPS 

podejmował pracę z rodziną w obszarach:

a) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego poprzez współpracę i kierowanie osób do:

- Ośrodka Wsparcia Dziennego w Lubaniu czynnego od poniedziałku do piątku od godz. 

9.00 do godz.17.00,

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu gdzie m.in. przyjmuje po ustaleniu 

wizyty psycholog i prawnik,

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu,

- Punktu Konsultacyjnego dla Osób i Rodzin z problemem uzależnienia oraz 

Przeciwdziałania Przemocy, zapewniającego pomoc terapeuty, radcy prawnego, 

psychologa oraz konsultanta, którzy przyjmują: konsultant od wtorku do czwartku 

w godz. 9.00-14.00, terapeuta w każdy wtorek 16.00-19.00, radca prawny w każdą środę 

od 15.00-18.00 oraz psycholog w każdy czwartek od 16.00 do 19.00,

- Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Lubańskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Odnowa” i Stowarzyszenia AA;

b) terapii i mediacji poprzez współpracę ze specjalistami zatrudnionymi ww. instytucjach 

oraz pracowników socjalnych i asystentów rodziny, którzy pomagają podopiecznym 

w rozwiązywaniu ich problemów, w miarę swoich możliwości, kompetencji 

i doświadczenia;

c) usług opiekuńczych i specjalistycznych poprzez współdziałanie z innymi jednostkami 

działającymi na rzecz wsparcia rodziny. W okresie objętym kontrolą 1 dziecko, wymagało 

pomocy w formie terapii neurologopedy w wymiarze lh/tygodniowo, terapii Biofecdback 

w wymiarze lh/tygodniowo, neurosensomotoryczna integracja odruchów metodą 

dr Masgutowej w wymiarze lh/tygodniowo oraz integracji sensorycznej 

w wymiarze lh/tygodniowo (w okresie od 2 listopada 2017 roku do 29 grudnia 2017 roku 

oraz w okresie od 22 stycznia 2018 roku do 29 czerwca 2018 roku);

d) udzielania pomocy prawnej poprzez konsultacje z radcą prawnym w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu oraz Punkcie Konsultacyjnym dla Osób i Rodzin
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z problemem uzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy (w każdą środę od 15.00- 

18.00);

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

z terenu gminy. Zgodnie z oświadczeniem dyrektora MOPS mieszkańcy nie zgłaszali 

zapotrzebowania na ww. formę wsparcia, jednak w momencie zgłoszenia takiej potrzeby 

Ośrodek przy współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Dziennego zorganizuje spotkanie grupy 

wsparcia lub grupy samopomocowej.
(dowód: akta kontroli str. 32-34)

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

opiekuńczo -  wychowawczych przydziela się asystenta rodziny. W Ośrodku nie utworzono 

zespołu ds. asysty rodzinnej, natomiast osoby wykonujące zadania z tego zakresu to asystenci 

rodziny przy wsparciu pracowników socjalnych pracujący z daną rodziną. Pracownicy nie 

łączyli 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 

głównie w miejscu zamieszkania rodziny od poniedziałku do piątku, a w szczególnych 

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

wsparcia. Z miesięcznych Kart Pracy Asystenta przeanalizowanych podczas kontroli 

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

w ww. Karcie były potwierdzane podpisem członka rodziny.
(dowód: akta kontroli str. 32-36)

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 występował 

w wywiadzie środowiskowym ze stosownym wnioskiem 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,

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

przewidywane efekty,
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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

1 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 wnioski. Każda rodzina po zakończonej współpracy była 

nadal monitorowana.

W okresie objętym kontrolą do realizacji pracy z rodziną w gminie zatrudnionych było

2 asystentów, który pod swoją opieką łącznie mieli 39 rodzin, z czego z 17 zakończyli 

współpracę. Obecnie jedna rodzina, której dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej 

jest pod opieką asystenta. Zgodnie z oświadczeniem dyrektora fakt ten spowodowany jest 

odmową lub brakiem zaangażowania do współpracy rodziców biologicznych z asystentem 

rodziny.
(dowód: akta kontroli str. 37-59)

W okresie objętym kontrolą na terenie Miasta Lubań nie funkcjonowały żadne rodziny 

wspierające. Było to spowodowane brakiem zapotrzebowania rodzin na taką formę wsparcia 

oraz brakiem osób chętnych do tej roli, jak i kandydatów spełniających wymogi i oczekiwania 

MOPS.
(dowód: akta kontroli str. 60)

Zgodnie z art. 176 pkt 3c ustawy na terenie Miasta Lubań funkcjonuje ośrodek 

wsparcia dziennego powołany przez Radę Miasta Lubań uchwałą nr XIX/147/2012 z dnia 28 

lutego 2012 r. Placówka działa w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej i realizuje zadania Gminy Miejskiej Lubań w zakresie wspierania rodziny poprzez 

pomoc w opiece i wychowaniu dziecka przejawiającej się w formie opiekuńczej 

i specjalistycznej, jak również prowadzi działalność w zakresie podejmowania 

i umacniania inicjatyw społecznych i kulturalnych, promocji i pobudzania aktywności 

społecznej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi. Pierwszeństwo do 

zapisów mają dzieci z rodzin, które zostały wskazane przez pracowników MOPS.
{dowód: akta kontroli str. 61-66)
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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,

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

39 wychowanków z terenu Miasta Lubań, w tym 25 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 

14 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W związku z powyższym dyrektor Ośrodka 

przedstawił losowo wybrane noty księgowe z marca 2018 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. 67-86)

Dyrektor MOPS zgodnie z wymogami art. 179 ust. 1 ustawy przedstawia corocznie 

Radzie Miasta Lubań sprawozdanie („Raport z monitoringu Programu Wspierania Rodziny 

w Gminie Miejskiej Lubań”) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia 

potrzeby związane z realizacją ustawy. W okresie objętym kontrolą takie sprawozdanie 

przekazano 30 marca 2018 r.
(dowód: akta kontroli str. 87-128)

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, zatrudniono 2 osoby na 

stanowisku asystenta rodziny. Na podstawie potwierdzonych z oryginałem kopii dyplomów

1 świadectw złożonych w aktach osobowych wyżej wymienionych osób stwierdzono, 

że asystenci spełniali 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 asystentów zaświadczenia potwierdzające ich udział 

w szkoleniach:

• „Zadania asystenta rodziny w związku z ustawą „Za Życiem”,

• „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -  podstawowy algorytm 

postępowania”,

• „Współpraca asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym”,

• „Zasady tworzenia i realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.
(dowód: akta kontroli str.36, 129-140)

6



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

w okresie objętym kontrolą, Gmina Miejska Lubań aplikowała o środki rządowe na częściowe 

pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny („Asystent rodziny i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej”), którzy zostali zatrudnieni w ramach umowy o pracę na cały etat. Ponadto 

zgodnie z programem rządowym „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowana jest 

pomoc w formie gorącego posiłku, z którego w 2017 roku skorzystało 131 dzieci, a w 2018 

roku do dnia kontroli 93 małoletnich.

W jednostce kontrolowanej nie stwierdzono wystąpienia uchybień ani 

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. 141)
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(członek zespołu inspektorów)




