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Pani
Mirosława Fercho
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Osiecznicy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 9 - 1 0  sierpnia 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 Grzegorz Kownacki -  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 Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 43, 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 jednostek organizacyjnych 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolę 

przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 5 czerwca 2018 r. przez Wojewodę 

Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2018 r.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 9 sierpnia 2018 r. 

funkcję Kierownika Ośrodka pełniła Pani Mirosława Fercho odpowiedzialna za realizację 

zadań w ocenianych obszarach. Kontrolę wpisano do Książki Kontroli pod numerem 12. 

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, aktów 

prawa miejscowego oraz akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje 

zawodowe pracowników. Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa

0 „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

1 systemie pieczy zastępczej.

Realizując obowiązek wynikający z art. 176 pkt 1 ustawy, Rada Gminy Osiecznica 

podjęła uchwałę nr XXXVII/189/2017 z dnia 27 czerwca 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 pięć celów szczegółowych:

1. Pozostawienie dziecka w rodzinie naturalnej.

2. Wzmacnianie roli funkcji rodziny.

3. Zapewnienie szczególnej ochrony dzieciom w rodzinach zagrożonych.

4. Wsparcie materialne ubogich rodzin z dziećmi z problemem niezaradności.

5. Umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych.

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. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny, szkoły i placówki 

kulturalne, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna, Sąd Rejonowy i Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 

w Bolesławcu, Prokuratura Rejonowa, Powiatowy Urząd Pracy, placówki służby zdrowia oraz 

organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, które zajmują się szeroko rozumianą pracą 

z rodziną.
(dowód: akta kontroli str. 15-26)

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

Wójt Gminy Osiecznica upoważnieniem nr 1 z dnia 13 listopada 2014 r. zadania gminy 

wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powierzył

2



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

odpowiedzialnym za pracę z rodziną w gminie Osiecznica.
(dowód: akta kontroli str. 13-14)

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

przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

GOPS podejmował pracę w obszarach:

a) konsultacji i poradnictwa specjalistycżnego poprzez współpracę i kierowanie osób do 

psychologa zatrudnionego w Zespole Szkół w Swiętoszowie oraz psychologa 

zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu. Łącznie 

z pomocy psychologicznej skorzystały 4 rodziny, w których przebywało 5 dzieci;

b) terapii i mediacji poprzez pracowników socjalnych, którzy pomagają podopiecznym 

w rozwiązywaniu ich problemów, w  miarę swoich możliwości, kompetencji 

i doświadczenia. W okresie kontrolnym odbyły się mediacje dla 3 rodzin, w których 

przebywało 9 dzieci;

c) usług opiekuńczych i specjalistycznych poprzez współdziałanie z innymi jednostkami 

działającymi na rzecz wsparcia rodziny. W okresie objętym kontrolą, zgodnie 

z oświadczeniem kierownika, żadna rodzina nie wymagała pomocy w ww. formie;

d) udzielania pomocy prawnej poprzez współpracę z Punktem Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

prowadzonym przez Stowarzyszenie „DOGMA”, gdzie dyżuruje radca prawny 

w  poniedziałek i piątek od godziny 7:30 do 11:30 oraz we wtorek i czwartek od godziny 

15:00 do 19:00. Punkt zapewnia pomoc dla młodzieży do 26 roku życia, seniorom powyżej 

65 roku życia, osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny, osobom korzystającym 

z pomocy społecznej, kombatantom i weteranom, osobom dotkniętym katastrofą naturalną, 

klęską żywiołową lub awarią techniczną oraz kobietom w ciąży. W okresie kontrolnym 

udzielono 136 porad prawnych;

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

z terenu gminy. Zgodnie z oświadczeniem kierownika GOPS mieszkańcy nie zgłaszali 

zapotrzebowania na ww. formę wsparcia.
(dowód: akta kontroli str. 27)

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

opiekuńczo -  wychowawczych przydziela się asystenta rodziny. W Ośrodku w okresie od lipca 

2015 r. do października 2016 r. był zatrudniony asystent rodziny. Od tego czasu kierownik
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GOPS poszukuje asystenta rodziny poprzez zamieszczanie comiesięcznych ogłoszeń naboru na 

stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ośrodka oraz zgłoszenia informacji o wolnym 

stanowisku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu. W poszukiwaniu osoby do pracy na 

ww. stanowisku wykorzystywane są również kontakty w szkołach, jednak w okresie 

kontrolnym zgłosiła się jedna osoba, która nie spełniała wymagań kwalifikacyjnych. Zgodnie 

z oświadczeniem kierownika GOPS barierą trudną do zaakceptowania przez kandydatów na 

stanowisko asystenta rodziny jest rozległy teren gminy oraz praca w zadaniowym systemie 

czasu pracy. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dalszym ciągu poszukuje 

pracownika na stanowisko asystenta rodziny, co potwierdzało także zabezpieczenie środków 

finansowych na wynagrodzenie i utrzymanie stanowiska pracy ze środków własnych gminy.

Ponadto rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze oferowana była 

pomoc pracowników socjalnych, którzy w ramach swoich obowiązków prowadzili pracę 

socjalną z daną rodziną.
(dowód: akta kontroli str. 28)

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Osiecznica nie funkcjonowały żadne 

rodziny wspierające. Jak wynika z przedstawionego oświadczenia kierownika jednostki, było to 

spowodowane brakiem zapotrzebowania rodzin na taką formę wsparcia oraz brakiem osób 

chętnych do tej roli, jak i kandydatów spełniających wymogi i oczekiwania GOPS.

Jak wynika z oświadczenia przedłożonego przez kierownika jednostki, w okresie 

objętym kontrolą, na terenie Gminy Osiecznica nie działała placówka wsparcia dziennego 

zorganizowana i prowadzona na podstawie przepisów ustawy. Natomiast funkcjonowało 

7 świetlic wiejskich prowadzonych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy, 

w ramach którego organizowane były zajęcia dla dzieci po południu oraz w czasie ferii 

i wakacji dofinansowane ze środków własnych gminy.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia dzieciom z rodzin wymagających wsparcia 

pomocy w nauce, oddziaływań wychowawczych, organizacji czasu wolnego oraz 

bezpieczeństwa należy rozważyć możliwość prowadzenia placówki wsparcia dziennego na 

podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

(dowód: akta kontroli str. 14,33-34)

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

12 wychowanków z terenu Gminy Osiecznica, w tym 10 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 

oraz 2 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W związku z powyższym kierownik 

Ośrodka przedstawił losowo wybrane noty księgowe z listopada 2017 r., lutego i maja 2018 r., 

z których wynikało, 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. 31-32,35-53)

Kierownik GOPS zgodnie z wymogami art. 179 ust. 1 ustawy przedstawia corocznie 

Radzie Gminy Osiecznica sprawozdanie („Informacja z realizacji „Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Osiecznica na lata 2017 -  2019 za rok 2017”) z realizacji zadań z zakresu 

wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją ustawy. W okresie objętym 

kontrolą takie sprawozdanie przekazano 27 marca 2018 r.
(dowód: akta kontroli str. 57-61)

W okresie pomiędzy 1 sierpnia 2017 r. a 9 sierpnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w  Osiecznicy, zatrudnione były 4 osoby na stanowisku pracownika 

socjalnego. Na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dyplomów

1 świadectw złożonych w aktach osobowych wyżej wymienionych osób stwierdzono, 

że pracownicy socjalni oraz kierownik spełniają wymogi kwalifikacyjne pracowników 

podmiotu wyznaczonego do prowadzenia pracy z rodziną określone w ustawie o pomocy 

społecznej oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
{dowód: akta kontroli str.64-65)

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

w okresie objętym kontrolą, GOPS aplikował o środki rządowe na:

1. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z którego w formie gorącego posiłku 

w 2017 roku skorzystało 47 rodzin, w tym 101 dzieci oraz w I półroczu 2018 r. 

skorzystało 31 rodzin, w tym 62 dzieci;

2. „Karta Dużej Rodziny”, których wydano w 2017 r. 74 karty, w tym dla 46 dzieci oraz 

w I półroczu 2018 r. wydano 20 kart, w tym dla 12 dzieci.

Ponadto GOPS w Osiecznicy opracował z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu 

„Program żywnościowy dla ludności najuboższej”, dzięki któremu pozyskano 20 ton jabłek dla
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najuboższych mieszkańców gminy i przekazano owoce osobom samotnym, niepełnosprawnym 

oraz 224 rodzinom, w których przebywało 232 dzieci.
(dowód: akta kontroli str. 54-56)

W jednostce kontrolowanej nie stwierdzono wystąpienia 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 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 998, 

ze zm.). 2 tr, w ę ■

(kierownik jednostki kontrolującej) ' * ^

(członek zespołu inspektorów)

¿7 ^

(członek zespołu inspektorów)
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