
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia sierpnia 2018 r.

ZP-KNPS.431.2.44.2018.GK
Pani
Aldona Popardowska
p.o. Kierownik
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubawce

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 23 i 24 lipca 2018 roku na podstawie art. 186 pkt 3 lit. a) i b) ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy Grzegorz 

Kownacki -  inspektor wojewódzki oraz Emilia Molska - Kaźmierczak -  inspektor 

wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadzili kontrolę kompleksową w trybie zwykłym 

w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce przy ul. Dworcowej 33, 

zwanym w dalszej części niniejszego wystąpienia „Ośrodkiem”.

Przedmiotem kontroli była ocena organizacji systemu pracy z rodziną w gminie 

oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka realizujących zadania wynikające 

z ustawy, w okresie od 1 lipca 2017 roku do dnia 23 lipca 2018 roku. 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, od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. funkcję 

Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce pełniła Pani Alina 

Lewandowska, będąca odpowiedzialną za realizację zadań w ocenianych obszarach. 

Natomiast od 1 lipca 2018 r. pełniącą obowiązki Kierownika Ośrodka była Pani Aldona 

Popardowska.

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną 

z nieprawidłowością, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Kontrola została odnotowana w „Książce kontroli” pod numerem 10. Postępowanie 

kontrolne przeprowadzono na podstawie dokumentacji merytorycznej realizowanych zadań,



aktów prawa miejscowego, dokumentacji z akt osobowych potwierdzającej kwalifikacje 

zawodowe pracowników, a także pisemnych oświadczeń złożonych przez Panią Alinę 

Popardowską.
(idowód: akta kontroli str. 16-17, 71)

W toku przeprowadzonych czynności ustalono:

Kontrolowana jednostka działała w oparciu o statut wprowadzony uchwałą 

nr 1/232/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie nadania 

Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubawce. W § 8 statutu 

wskazano, iż Ośrodek realizuje m.in. zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej.

Zarządzeniem nr 1/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lubawce w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Lubawka, wprowadził 

Regulamin organizacyjny jednostki, który określał jej strukturę wewnętrzną, zakres działań 

komórek organizacyjnych oraz zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników w  nich 

zatrudnionych.

W świetle art. 176 pkt 1 ustawy, do zadań własnych gminy należy opracowanie 

i realizacja 3 -  letnich gminnych programów wspierania rodziny. Uchwałą nr 1/25/14 z dnia 

29 stycznia 2014 roku, Rada Miejska w Lubawce przyjęła Gminny program wspierania 

rodziny na lata 2015 -  2017. Jako założenie podstawowe programu wskazano utworzenie 

spójnego systemu wsparcia dzieci i 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. 

Uchwałą nr 1/337/18 Rady Miejskiej w Lubaw ce z dnia 25 stycznia 2018 roku przyjęto 

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Lubawka na lata 2018 - 2020 określając 

jako cel główny: „Stworzenie optymalnych warunków do wychowania dzieci w środowisku 

rodziny biologicznej oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w działaniach zmierzających 

do prawidłowego wypełniania obowiązków opiekuńczo -  wychowawczych

{dowód: akta kontroli str. 18-55)

Gmina realizowała cele poprzez przydzielanie rodzinom przeżywającym trudności 

w wypełnianiu swoich funkcji wsparcia udzielanego przez asystenta rodziny, pracowników 

socjalnych Ośrodka, przyznawanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy 

społecznej, diagnozę przyczyn kryzysu w rodzinach na terenie gminy, przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, udzielaniu porad w punkcie konsultacyjno-informacyjnym.

W świetle art. 10 ust. 1 ustawy, pracę z rodziną organizuje gmina 

lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 cyt. ustawy.
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Spełniając powyższe w  Ośrodku był zatrudniony psycholog oraz instruktor terapii uzależnień, 

prowadzący konsultacje indywidualne oraz grupę motywacyjną dla osób uzależnionych 

i pijących szkodliwie. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, szkodliwie 

nadużywających substancji psychoaktywnych, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy 

w rodzinie funkcjonował w ciągu całego okresu objętego kontrolą. W oparciu o oświadczenie 

p.o. Kierownika Ośrodka ustalono, iż czas udzielanego przez specjalistów wsparcia, 

przedstawiał się następująco:

• W czwartki w godzinach od 14:30 do 18:30 porad w postaci konsultacji 

indywidualnych udzielał certyfikowany instruktor terapii uzależnień, motywujący 

osoby uzależnione i szkodliwie przyjmujące substancje psychoaktywne do podjęcia 

leczenia. Wsparcie kierowano także dla osób współuzależnionych, funkcjonujących 

w otoczeniu przyjmujących substancje psychoaktywne. W okresie objętym kontrolą 

udzielono 437 konsultacji.

• We wtorki w godzinach od 15:00 do 18:00 wsparcie świadczył psycholog, specjalista 

terapii uzależnień. Konsultacje miały charakter indywidualny, natomiast z pomocy 

grupy wsparcia dla osób uzależnionych korzystały osoby, które ukończyły 

podstawowy program terapii uzależnień. W okresie kontrolnym udzielono 230 

konsultacji.

• W każdy drugi czwartek miesiąca od godziny 15:00 do 20:00 dyżury pełnił psycholog 

świadczący poradnictwo dla osób dotkniętych przemocą domową. W badanym okresie 

z tego zakresu wsparcia skorzystało 75 osób.

• Świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji
ilogopedycznej oraz rehabilitacji ruchowej prowadzonej metodą Bobath, wobec 

dziecka w rodzinie, wymagającego takiej formy wsparcia.

• W każdy wtorek od godziny 11:30 do 15:30 w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

porad udzielał radca prawny.

Z oświadczenia Pani Aldony Popardowskiej wynikało, iż w kontrolowanym okresie 

nie wystąpiła sytuacja powodująca konieczność udzielenia wsparcia rodzinie w postaci 

mediacji. W sytuacji pojawienia się takiej potrzeby, istniała możliwość uzyskania wsparcia 

mediatora działającego przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze.

{dowód: akta kontroli str. 101-103)

W Ośrodku nie utworzono zespołu do spraw asysty rodzinnej natomiast ustalono, 

iż w oparciu o zadaniowy czas pracy zatrudniono 2 asystentów rodziny, w tym 1 na pół etatu.
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Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy, praca asystenta rodziny nie była łączona 

z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca 

ta była prowadzona. Asystent rodziny nie prowadził także postępowań z zakresu świadczeń 

realizowanych przez gminę.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych, 

kierownik Ośrodka przydzielał asystenta rodziny w świetle art. 11 ustawy. Liczba rodzin, 

z którymi asystent prowadził w tym samym czasie pracę nie przekraczała 

15 i realizowana była w miejscu zamieszkania rodziny lub miejscu przez nią wskazanym. 

Kontrola 6 losowo wybranych akt pracy asystenta z rodziną wykazała, że:

■* W przypadku, gdy Ośrodek powziął informację o rodzinie przeżywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych, pracownik socjalny sporządzał 

wniosek o przydzielenie asystenta rodziny wraz z uzasadnieniem, a następnie 

przekazywał go do Kierownika Ośrodka. Stwierdzono, iż w żadnym przypadku 

nie sporządzono wywiadu środowiskowego, co w świetle art. 11 ust. 1 ustawy, uznać 

należy za nieprawidłowość.

• Kierownik Ośrodka po otrzymaniu wniosku pracownika socjalnego, przydzielał 

rodzinie asystenta rodziny.

• Dla każdej z rodzin opracowany był plan pracy z rodziną obejmujący zakres 

realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, zawierający terminy ich realizacji oraz wskazanie osób odpowiedzialnych 

za ich wykonanie. Ponadto przedmiotowe dokumenty zawierały w swojej treści

przewidywane efekty pracy. W przypadku tego wymagającym, plan pracy z rodziną
x . . był skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej.

• Wspieranie rodziny było prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, 

z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

• Wszystkie akta rodzin wspieranych przez asystenta zawierały „Notatki służbowe”, 

w których asystent ujmował informacje dotyczące aktualnej sytuacji rodziny 

oraz podjętych działań. W wielu przypadkach treść opisywanych dokumentów miała 

charakter monitoringów sytuacji rodziny, bez uszczegółowienia udzielonego wsparcia 

rodzinie oraz ustaleń dotyczących wytyczonych zadań, a także terminu ich realizacji. 

Wskazane jest, aby w „Notatkach służbowych” zawierać powyższe zgodnie 

z określonym w planie pracy z rodziną zakresem realizowanych działań mających 

na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

4



• Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 15 ustawy, do zadań asystenta rodziny należy 

w szczególności dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej 

niż co pół roku i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 

1 ustawy. Asystent rodziny w porozumieniu z pracownikiem socjalnym kontrolowanej 

jednostki, sporządzał okresowe oceny sytuacji rodziny przekazując je Kierownikowi 

GOPS. We wszystkich przypadkach przestrzegano 6 miesięcznego terminu 

sporządzenia okresowej oceny sytuacji rodziny. Przedmiotowe dokumenty 

były każdorazowo pieczętowane i podpisywane przez asystenta rodziny. Wskazane 

jest, aby celem potwierdzenia spełnienia przepisu art. 15 ust. 1 pkt 15 dokumenty 

sygnował także Kierownika Ośrodka. Ponadto w jednostkowych przypadkach 

ze sprawozdań wynikało, iż założone efekty pracy z rodziną zostały osiągnięte, 

natomiast praca była prowadzona w dalszym ciągu na podstawie opracowanego 

kolejnego planu pracy z rodziną, którego cel, zakres działań i przewidywane efekty 

były tożsame z wcześniejszym planem. Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 

16 ustawy asystent rodziny monitoruje sytuację rodziny po zakończonej współpracy, 

co do której przesłanką jest zrealizowanie planu pracy z rodziną.

W okresie podlegającym kontroli pracą asystenta rodziny zostały wsparte 22 rodziny, 

z tego w 6 przypadkach zakończono pracę określając powód:

• 2 rodziny - przezwyciężyły trudne sytuacje życiowe osiągając cel pracy,

• 4 rodziny - brak współdziałania i aktywnego udziału w przezwyciężaniu trudnych 

sytuacji życiowych, w tym 3 rodziny zmieniły adres zamieszkania poza teren gminy.

Po zakończonej pracy, asystent rodziny w porozumieniu z pracownikiem socjalnym, 

występowali do Kierownika Ośrodka z prośbą o zakończenie współpracy asystenta rodziny 

z rodziną, zawierając w piśmie uzasadnienie powyższego. Po zakończeniu pracy, rodziny 

były monitorowane przez asystenta rodziny.
(idowód: akta kontroli str. 56-81)

Asystent rodziny brał udział w posiedzeniach zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji 

dziecka, udzielał pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, 

a także sporządzał w porozumieniu z pracownikiem socjalnym Ośrodka na wniosek sądu, 

opinie o rodzinie i jej członkach. Praca asystenta rodziny była prowadzona w miejscu 

zamieszkania rodziny oraz poza nim.

Z treści oświadczenia Pani Aliny Popardowskiej wynika, iż w okresie od dnia 1 lipca 

2017 roku do dnia kontroli, Ośrodek nie miał podpisanej umowy z rodziną wspierającą. 

Powodem był brak potrzeb środowiska do skorzystania z takiej formy wsparcia,
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które zaspokajano poprzez prowadzoną pracę socjalną w zakresie określonym ustawą 

o pomocy społecznej.

Gmina w okresie kontrolnym tworzyła możliwości i finansowała szkolenia podnoszące 

kwalifikacje zawodowe asystenta rodziny. Asystenci uczestniczyli w warsztatach pn. „Praca 

z »trudnym« klientem. Profilaktyka radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym”.

Na terenie Gminy były prowadzone 2 placówki wsparcia dziennego, o których mowa 

w art. 176 pkt 3 lit. c) ustawy. Jedna z placówek mieściła się w Lubawce, natomiast druga 

w Miszkowicach. Z oświadczenia pełniącej obowiązki Kierownika Ośrodka wynika, iż obie 

działały w połączonych formach tj. opiekuńczej i specjalistycznej.

Gmina realizowała zadanie własne w postaci współfinansowania pobytu dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w stosunku do łącznej liczby 21 dzieci pochodzących 

z 14 rodzin. Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy, wydatki ponoszone były odpowiednio 

w wysokości:

• 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

• 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

• 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Przyczynami stanowiącymi najczęstszą przesłankę do umieszczenia dzieci w pieczy 

zastępczej była postępująca niewydolność opiekuńczo -  wychowawcza ich naturalnych 

rodzin. Jako istotny czynnik utrudniający lub uniemożliwiający podjęcie współdziałania 

z rodzicami na rzecz powrotu dzieci do rodzin był brak zgody rodziców na współpracę, 

przebywanie poza terenem gminy, zgon rodzica, przebywanie w zakładzie karnym, 

zaawansowane uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz migrujący charakter 

funkcjonowania. W okresie objętym kontrolą, sąd opiekuńczy w stosunku do 2 rodzin 

objętych wsparciem asystenta wydał postanowienie o powrocie 3 dzieci do domu.

Wójt realizując obowiązek wynikający z art. 179 ust. 1 ustawy, do dnia 31 marca 

2018 r. złożył Radzie Gminy przygotowane przez Kierownika Ośrodka roczne sprawozdanie 

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawił potrzeby związane 

z ich realizacją.

(idowód: akta kontroli str. 82-100)

Kontrola kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka prowadzących pracę 

z rodziną potwierdziła, że spełniają oni w tym zakresie wymogi określone przepisami prawa. 

W przypadku wykształcenia asystentów rodziny analiza akt osobowych wykazała, 

iż posiadali oni kwalifikacje zgodne z ustawą.
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Stosując art. 177 ustawy, w okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował 

następujące programy:

• „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017

i 2018” - w ramach programu współfinansowano zatrudnienie asystenta rodziny.

• „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wsparcie w formie posiłków

jak i świadczenia pieniężne na zakup artykułów spożywczych umożliwiających 

rodzinom przygotowywanie żywności w ich miejscu zamieszkania.

• „Karta Dużej Rodziny” - przyznawanie uprawnień rodzinom wielodzietnym 

do korzystania z ulg i zniżek oferowanych przez partnerów ogólnopolskiego

programu.

• „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa” - wsparcie rzeczowe w formie

wydawania żywności.

• „Dobry Sfart” - przyjmowanie wniosków dotyczących wypłaty jednorazowego 

wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

• „Rodzina 500 plus” - wypłata świadczenia wychowawczego.
(dowód: akta kontroli str. 101-107)

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejsko -  

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce stwierdzono następującą 

nieprawidłowość:

1. Pracownik socjalny Ośrodka nie przeprowadzał wywiadu środowiskowego w rodzinie 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
t

Wobec powyższego wydaje się zalecenie pokontrolne:

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

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

pracownik socjalny winien przeprowadzać w tej rodzinie wywiad środowiskowy, 

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

(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).

Podstawa prawna: art. 11 ust. 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
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Pouczenie

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń 

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

2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 998 ze zm.).

Proszę w terminie do dnia 14 września 2018 roku o powiadomienie Wojewody 

Dolnośląskiego o sposobie realizacji zalecenia, uwag i wniosków przedstawionych 

w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

(członek zespołu inspektorów)


