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Pani
Małgorzata Twardziszewska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podgórzynie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 1 2 - 1 3  lipca 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 2018 r., poz. 998, ze zm.) zespół kontrolerów: Magda Saska -  inspektor wojewódzki, 

przewodnicząca zespołu i Edyta Kubicka -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler 

z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Podgórzynie przy ul. Żołnierskiej 13, zwanym w dalszej części 

niniejszego wystąpienia „Ośrodkiem” lub „GOPS”.

Przedmiot kontroli obejmował organizację systemu 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 5 czerwca 2018 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem 

Kontroli na II półrocze 2018 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 12 lipca 2018 r. funkcję 

Kierownika Ośrodka pełniła Pani Małgorzata Twardziszewska odpowiedzialna za realizację 

zadań w ocenianych obszarach. Kontrolę wpisano do Książki Kontroli pod numerem 11. 

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną 

z nieprawidłowością, 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 Podgórzynie podjęła uchwałę nr XL/312/17 z dnia 30 marca 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.

Efektywna realizacja celów założonych w Programie ma się opierać na

kompleksowemu spojrzeniu na rodzinę przeżywającą trudności oraz podjęciu systemowych 

rozwiązań 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 (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, świetlice profilaktyczno-środowiskowe, poradnia 

pedagogiczno-psychołogiczna). Priorytetem działań będzie uznanie podmiotowości dziecka 

oraz jego prawa do wychowania w rodzinie lub najszybszego powrotu do rodziny biologicznej.
(dowód: akta kontroli str. 13-29)

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

Zarządzeniem nr 121/2011 Wójta Gminy Podgórzyn z dnia 30 grudnia 2011 r. zadania gminy 

wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostały powierzone 

kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który tym samym stał się podmiotem 

odpowiedzialnym za pracę z rodziną w Gminie Podgórzyn. W Ośrodku nie utworzono zespołu 

ds. asysty rodzinnej.
(dowód: akta kontroli str. 30)



W związku z powyższym i w myśl art. 10 ust. 3 ustawy rodzinom przeżywającym 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej GOPS zapewnił:

1) Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne oraz terapie i mediacje poprzez swoich 

pracowników socjalnych i asystentów rodziny, a także w ramach działającego Punktu 

Konsultacyjnego ds. Pomocy Rodzinie, Zapobiegania Przemocy i Profilaktyki 

Uzależnień, czynnego w poniedziałki w godz. 10:00-18:00, od wtorku do piątku 

w godz. 7:30-15:30. Pracownik obsługujący Punkt posiada kwalifikacje specjalisty 

psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji, mediatora rodzinnego, socjoterapeuty 

(profilaktyka terapii zaburzeń zachowania), trenera treningu kontroli złości, trenera 

treningu relacji opiekuńczych, terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, 

trenera programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, terapeuty 

dla osób doświadczających przemocy oraz interwenta kryzysowego. Od lipca 2017 r. do 

dnia kontroli w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Pomocy Rodzinie, 

Zapobiegania Przemocy i Profilaktyki Uzależnień udzielono 312 porad, konsultacji oraz 

oddziaływań terapeutycznych dla 48 rodzin i osób z problemami życiowym, w tym 

uzależnionym: Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (11 rodzin), poradnictwo 

specjalistyczne dla rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze 

(48 rodzin), terapia i wsparcie dla osób doświadczających przemocy (7 osób), terapia 

dla osób stosujących przemoc (3 osoby), interwencja kryzysowa dla rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze (15 osób) oraz spotkania dla 

dzieci w dwóch szkołach podstawowych z terenu Gminy (22 dzieci).

2) Pomoc rodzinom poprzez udział dzieci w zajęciach dwóch świetlic profilaktyczno- 

środowiskowych realizujących elementy autorskiego programu profilaktycznego. Na 

dzień kontroli do Świetlic uczęszczało 26 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, i zgodnie z oświadczeniem Kierownika GOPS cyt.: „świetlice 

zabezpieczają potrzeby gminy we wspieraniu rodzin i świadczeniu usług opiekuńczych 

i specjalistycznych

3) Pomoc prawną w Punkcie Konsultacyjnym (m.in.: sporządzanie pozwów o alimenty, 

pozwów rozwodowych i wniosków o podwyższenie alimentów). W sprawach 

wymagających specjalistycznej pomocy prawnej, pracownik Punktu umawiał wizytę 

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze, gdzie zatrudniony jest radca 

prawny.

4) Wsparcie rodzin poprzez udział dzieci i osób dorosłych w programie profilaktycznym 

Trening Relacji Opiekuńczych. Zgodnie z oświadczeniem kierownika GOPS w 2017 r.



pomimo rekrutacji na ww. Trening, nie było chętnych. W dniu kontroli trwał nabór 

kandydatów do udziału w kolejnej edycji programu.
(dowód: akta kontroli str. 31-33)

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

opiekuńczo -  wychowawczych przydziela się asystenta rodziny. W GOPS w Podgórzynie 

asystent rodziny działał przy wsparciu pracowników socjalnych pracujących z daną rodziną, 

natomiast ich funkcje nie były łączone, co zgodne jest z art. 17 ustawy. W okresie objętym 

kontrolą do realizacji pracy z rodziną w gminie zatrudnionych było 2 asystentów (w tym jeden 

zakończył pracę 31.10.2017 r.), którzy pod swoją opieką łącznie mieli 11 rodzin. Z 5 rodzinami 

została zakończona współpraca, w tym z 4 z powodu osiągnięcia założonych celów, a z jedną 

rodziną z powodu rezygnacji rodziny z usług asystenta. Żadna rodzina, której dzieci zostały 

umieszczone w pieczy zastępczej nie była pod opieką asystenta. Zgodnie z oświadczeniem 

kierownika, cyt.: „spowodowane to było zamieszkaniem rodzin poza terenem gminy Podgórzyn 

lub zgonem rodziców biologicznych

Praca asystenta realizowana była głównie w miejscu zamieszkania rodziny 

od poniedziałku do piątku, a w szczególnych sytuacjach również w dni wolne od pracy. 

Na początku pracy z rodziną asystent tworzył „Charakterystykę rodziny”, w której umieszczał: 

metryczkę, sytuację zdrowotną, prawną, zawodową, szkolną, materialną, mieszkaniową, 

relacje interpersonalne w rodzinie oraz czas wolny. Każda rodzina dostawała także krótką 

notatkę opisującą zadania asystenta rodziny. Z miesięcznych Kart Pracy Asystenta 

przeanalizowanych podczas kontroli wynikało, że odwiedziny rodzin odbywały się średnio 

kilka razy w miesiącu. Wpisy w ww. Karcie były potwierdzane podpisem członka rodziny.

(dowód: akta kontroli str. 36-52,56-57,84-89)

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 

ze stosownym wnioskiem do Kierownika Ośrodka, który podejmował decyzję w tym zakresie, 

jednorazowo w wywiadzie środowiskowym brakowało podpisu rodziny,

b) każda z rodzin pisemnie wyrażała zgodę na podjęcie współpracy z asystentem oraz 

akceptowała zasady tej współpracy,



c) po przydzieleniu rodzinie asystentury dokonywano wstępnej charakterystyki rodziny,

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

przewidywane efekty,

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 Ośrodek 

delegował pracownika na posiedzenia zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci, 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 

monitorowana.
(dowód: akta kontroli str. 34-35, 53-55)

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Podgórzyn nie funkcjonowały żadne 

rodziny wspierające. Zgodnie z oświadczeniem kierownika, cyt.: „w Gminie Podgórzyn nie 

ustanowiono rodzin wspierających z powodu braku potrzeb w tym zakresie
(dowód: akta kontroli str. 81)

Zgodnie z art. 176 pkt 3 lit. c ustawy, do zadań własnych gminy należy prowadzenie 

placówek wsparcia dziennego. Kierownik Ośrodka złożył oświadczenie, że w okresie objętym 

kontrolą na terenie gminy Podgórzyn działały założone w 2003 r. świetlice profilaktyczno- 

środowiskowe (w Staniszowie i Miłkowie). Jako podstawę prawną w uchwałach w sprawie 

utworzenia obu jednostek wskazano m. in. ustawę o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 

1990 r. (Dz. U. z 1998 r., nr 64, poz. 414, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-

wychowawczych (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 900). Od tego czasu zmieniły się przepisy

dotyczące placówek wsparcia dziennego. Z dniem 1 stycznia 2012 r. zostały one wykreślone 

z ustawy o pomocy społecznej i umiejscowione w ustawie o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej (art. 2 ust. 3, art. 18-28 lit. a ustawy), zmieniły się również

przepisy wykonawcze w tym zakresie. W związku z tym, podstawy prawne przywołane w ww. 

uchwałach są już nieaktualne i na dzień kontroli trudno było określić status obu świetlic. 

Stwierdzono natomiast, że placówki te są finansowane ze środków profilaktyki uzależnień.
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Mając na uwadze:

- zapis art. 182 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 487, ze zm.), 

w którym cyt.: „Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz 

dochody z opłat określonych w art. I I 1 wykorzystywane będą na realizację:

1)  (■■■).

2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa 

w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz - Gminnych Programów, o których 

mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - i nie 

mogą być przeznaczane na inne cełe ”,

- oraz konieczność zapewnienia dzieciom z rodzin wymagających wsparcia pomocy w nauce, 

oddziaływań wychowawczych, organizacji czasu wolnego oraz bezpieczeństwa,

należy uregulować kwestię działalności istniejących świetlic środowiskowych.
(dowód: akta kontroli str. 58-61)

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 

16 wychowanków z terenu Gminy Podgórzyn, w tym 12 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 

oraz 4 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W związku z powyższym kierownik 

Ośrodka przedstawił losowo wybraną notę księgową z czerwca 2018 r., z której 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 zastępczej.
(dowód: akta kontroli str. 62-67)

Pomimo, że Wójt nie wskazał podmiotu odpowiedzialnego za sporządzanie 

sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny, o którym mowa w art. 179 

ust. 1 ustawy, to zgodnie z zarządzeniem nr 121/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku Wójt Gminy 

Podgórzyn upoważnił Kierownika GOPS w Podgórzynie do prowadzenia postępowań 

w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. 

Jednocześnie w końcowych zapisach Gminnego Programu Wspierania Rodziny, w rozdziale XI 

znajduje się adnotacja odnośnie sporządzania „rocznego i półrocznego sprawozdania 

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w ramach wykonania budżetu”. W związku
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z tym, kierownik GOPS opracował takie sprawozdanie -  „Wykonanie budżetu za 2017 rok”. 

Odnosiło się ono do kwestii finansowych, t j w y d a t k ó w  poniesionych z budżetu GOPS na 

zadania realizowane przez tę jednostkę (w tym także te zaplanowane w Gminnym Programie 

Wspierania Rodziny). „Wykonanie budżetu” nie może być jednak uznane jako dokument, 

o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy, ponieważ GOPS nie był jedynym podmiotem 

wskazanym w ww. Programie jako jego realizator, a sprawozdanie winno zawierać również 

informacje o realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez 

inne podmioty gminne.
(dowód: akta kontroli str. 68-79)

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podgórzynie, w okresie kontroli 

zatrudniano 2 osoby na stanowisku asystenta rodziny (jeden asystent od 1.07.2017 r. do 

31.10.2017 r., drugi asystent od 1.02.2018 r. do dnia kontroli). Na podstawie potwierdzonych 

z oryginałem kopii dyplomów i świadectw złożonych w aktach osobowych wyżej 

wymienionych osób stwierdzono, że asystenci spełniali wymogi kwalifikacyjne określone 

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, 

kierownik GOPS przedłożył fakturę potwierdzającą udział asystenta w szkoleniu: 

„VI Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny w Głogowie”.
(dowód: akta kontroli str.36, 90-91)

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

w okresie objętym kontrolą w Gminie, zgodnie z programem rządowym „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, realizowana była pomoc w formie gorącego 

posiłku lub zasiłków celowych na zakup żywności.
(dowód: akta kontroli str. 80)

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Podgórzynie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. Brak sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienia 

potrzeb związanych z realizacją tych zadań.

Wobec stwierdzonej powyżej nieprawidłowości, wydaje się zalecenie pokontrolne:
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1. Podjąć działania w gminie w celu opracowania rocznego sprawozdania z zakresu

wspierania rodziny oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań.

Podstawa prawna: art. 179 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 998, ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

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 2018 r., poz. 998, ze 

zm.). Proszę w terminie do dnia 1 października 2018 roku o powiadomienie Wojewody 

Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych 

w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

Pouczenie:

(członek  zespołu  inspektorów )
"< r--

(członek  zespołu  inspektoiów )


