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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia '*/' / września 2018 r.

ZP-KNPS.431.2.57.2018.MS1
Pani
Danuta Sadowska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głogowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 23 -  24 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 Olga Wojnarowicz — 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 Głogowie przy ul. Piaskowej 1, 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 15 stycznia 2018 r. 

Kierownikiem Ośrodka była Pani Ewa Sołtysiak, natomiast od dnia 16 stycznia 2018 r. 

funkcję tę objęła Pani Danuta Sadowska odpowiedzialna za realizację zadań 

w ocenianych obszarach. Kontrolę wpisano do Książki Kontroli pod numerem 1. 

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
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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 Głogów 

podjęła uchwałę nr XXXV/187/207 z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Głogów na lata 2017 -  2019. Głównym celem 

Programu było wspieranie rodzin z gminy Głogów w wypełnianiu ich funkcji związanych 

z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci.

Program obejmował trzy cele szczegółowe:

1. Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny.

2. Wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo celem przywrócenia prawidłowego 

funkcjonowania w społeczeństwie.

3. Podejmowanie działań koordynujących wobec podmiotów zajmujących się rodzinami 

dysfunkcyjnymi.

Adresatami Programu były rodziny oraz dzieci i młodzież z terenu Gminy Głogów, 

natomiast 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, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, Placówki Oświatowe, Policja oraz Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz'Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie.

W Programie zapisano m.in. cyt.: „Cel szczegółowy 1. Podejmowanie działań 

profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny. W zadaniu: Dofinansowanie działalności 

placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy przez zapewnienie środków finansowych na 

utworzenie nowych placówek”. W ramach tego zadania wykazano 6 istniejących placówek 

wsparcia dziennego. Zgodnie z pisemnym sprostowaniem Kierownika Ośrodka błędnie 

podano liczbę działających placówek, winno być 0, gdyż na terenie Gminy działają świetlice 

środowiskowe prowadzone są przez Gminny Ośrodek Kultury w Przedmościu, nie zaś 

placówki wsparcia dziennego w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Należy to uznać za omyłkę pisarską.
(dowód: akta kontroli str.26-34)



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

Zarządzeniem nr 10/2018 Wójta Gminy Głogów z dnia 23 stycznia 2018 r. zadania gminy 

wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powierzył 

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

odpowiedzialnym za pracę z rodziną w gminie Głogów.
(dowód: akta kontroli str. 13-25)

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

przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej GOPS 

podejmował pracę z rodziną oferując:

1. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne oraz terapie i mediacje udzielane przez:

- pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie, od poniedziałku do piątku 

w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek -  od 7.30 do 15.30, środa od 7.30 do 17.00, 

piątek od 7.30 do 14.00,

- psychologa -  w Gabinecie PSI, ul. Hugona Kołłątaja 17 w Głogowie w każdy piątek 

w godz. od 16.00 do 20.00,

- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w każdy czwartek 

od godz. 15.30 do 16.30. w Urzędzie Gminy Głogów, poradnictwo z zakresu uzależnienia 

od alkoholu środków psychoaktywnych, narkotyków,

- Zespół Interdyscyplinarny (funkcjonujący w ramach Ośrodka) -  pomoc rodzinom 

dotkniętym problemem przemocy,

- specjalistów zatrudnionych w świetlicach środowiskowych, w godzinach 

popołudniowych -  w ramach zajęć profilaktycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych,

- pracowników pedagogicznych zatrudnionych w funkcjonujących na terenie Gminy 

Głogów Szkół Podstawowych tj.: SP Serby, SP Wilków, SP Przedmoście, gdzie realizowane 

były programy profilaktyczne rekomendowane przez PARPA.

2. Pomoc prawna, usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz wsparcie rodzin w:

- Ośrodku Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Głogowie, ul. Słowiańska 13, który oferował usługi: psychologa, pracownika socjalnego, 

konsultanta pedagoga, psychoterapeuty, terapeuty, prawnika. Z pomocy mogą korzystać 

osoby i rodziny w sytuacji kryzysu z powodu: przemocy domowej, kryzysów małżeńskich, 

konfliktów rodzinnych, uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, intemetu. 

Prowadzone są zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.



Ośrodek funkcjonuje w godzinach od poniedziałku do piątku -  7.30- 15.30. Ośrodek udziela 

także wsparcia w formie schronienia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,

- Ośrodku prowadzonym przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” przy 

ul. Perseusza 13, gdzie udzielana była dzieciom i rodzinom dotkniętych problemem przemocy 

pomoc psychologa, prawnika, psychiatry dziecięcego. Ośrodek pracuje od poniedziałku do 

piątku w godz. od 9.00 do 15.00,

- Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, ul. Folwarczna 7, który 

realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania narkomani. Zapewniana była tu pomoc psychologiczna oraz w formie 

warsztatów „Szkoła dla rodziców”. Godziny pracy od 8.00 do 20.00,

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głogowie, ul. Folwarczna 52, 

specjalizującej się w sporządzaniu diagnoz psychologicznych, pedagogicznych 

i logopedycznych dzieci. Godziny pracy Poradni: 7.30 -  18.00,

- Poradni Leczenia Uzależnień w Głogowie -  ul. Kościuszki 15a, godziny pracy: 

poniedziałek 8.00 -  19.00, wtorek -  7.00 - 19.00, środa -  7.00 -  15.00, czwartek -  7.00 -  

19.00, piątek -  7.00 -  19.00. Placówka zajmuje się diagnostyką uzależnienia i motywowania 

do leczenia. Udziela informacji o wszelkich formach terapii. Zajęcia prowadzone są w formie 

grupowej w zakresie: edukacji, zapobiegania nawrotom i współuzależnienia. Osoby 

uzależnione oraz członkowie ich rodzin mogą skorzystać z poradnictwa w zakresie 

uzależnień, konsultacji psychiatrycznych, terapii indywidualnych, terapii grupowych,

- Klubie Abstynenta Skarbnik -  grupy AA i grupy dla osób doświadczających 

przemocy oraz w Poradnii Leczenia Uzależnień w Głogowie -  ul. Kościuszki 15a, gdzie 

działała grupa samopomocowa dla osób uzależnianych.

W okresie kontrolnym z usług opiekuńczych skorzystało 6 osób, natomiast z usług 

specjalistycznych skorzystała 1 osoba.
(dowód: akta kontroli str. 35-37,95)

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 osoba wykonująca zadania z tego zakresu to asystent 

rodziny wykonujący swoje obowiązki przy wsparciu pracowników socjalnych. W okresie 

objętym kontrolą w Gminie zatrudniony był 1 asystent, który pod swoją opieką łącznie miał 

12 rodzin, z czego z 5 zakończył współpracę. Obecnie dwie rodziny, której dzieci zostały 

umieszczone w pieczy zastępczej są pod opieką asystenta. Zgodnie z oświadczeniem
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Kierownika fakt ten spowodowany był odmową, brakiem zaangażowania we współpracę 

z asystentem rodziny lub przebywaniem rodziców biologicznych poza terenem Gminy 

Głogów. Pracownik nie łączył pracy asystenta z obowiązkami pracownika socjalnego na 

terenie gminy, w której praca ta była 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. 38,60-65)

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 charakterystyki i diagnozy 

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 asystent był 

zaproszany na posiedzenia zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci 

i w nich uczestniczył, jak również w miarę możliwości był w kontakcie z koordynatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej,

h) asystent pó zakończeniu pracy z rodziną sporządzał sprawozdanie z zakończenia pracy 

z rodziną, w którym opisane były wnioski. Każda rodzina po zakończonej współpracy była 

nadal monitorowana.
(dowód: akta kontroli str. 40-57, 60-65)



W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Głogów nie funkcjonowały żadne 

rodziny wspierające. Jak wynika z oświadczenia Kierownika jednostki było to spowodowane 

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

GOPS. jednakże Ośrodek podejmuje nadal działania zmierzające do pozyskania tego typu 

rodzin poprzez: przekazywanie informacji radnym Gminy Głogów oraz sołtysom celem 

propagowania w środowisku lokalnym, prowadzenie rozmów w terenie przez pracowników 

socjalnych oraz asystenta rodziny oraz umieszczanie cyklicznych ogłoszeń na stronie 

internetowej Gminy Głogów o poszukiwaniu rodzin wspierających.
(dowód: akta kontroli str. 59)

Na terenie Gminy Głogów nie funkcjonują placówki wsparcia dziennego 

w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie 

z oświadczeniem Kierownika jednostki powodem był brak potrzeb w tym zakresie, a także 

przede wszystkim ograniczone środki finansowe Gminy. Mieszkańcy Gminy Głogów z uwagi 

na bliskie sąsiedztwo dużego miasta -  Głogowa mieli możliwość korzystania z jego 

podmiotów i instytucji działających na rzecz dziecka i rodzin. Jednocześnie na terenie Gminy 

Głogów funkcjonuje 6 świetlic środowiskowych prowadzonych przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Przedmościu.
(dowód: akta kontroli str. 58)

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 Głogów, w tym 12 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 

4 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W związku z powyższym Kierownik Ośrodka 

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

z których wynika, iż Gmina na bieżąco ponosiła odpłatność w wysokości 50%, 30% lub 10% 

wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej.
v (dowód: akta kontroli str. 60-94)

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

Radzie Gminy Głogów sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 

(Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Głogów)
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oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją ustawy. W okresie objętym kontrolą takie 

sprawozdanie przekazano 15 marca 2018 r.
(dowód: akta kontroli str.96-100)

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano kwalifikacje asystenta rodziny. Na 

podstawie potwierdzonych z oryginałem kopii dyplomów i świadectw złożonych w aktach 

osobowych tego pracownika stwierdzono, że spełniał on 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, 

stwierdzono w aktach osobowych asystenta zaświadczenia potwierdzające jego udział 

w szkoleniach:

• „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”,

• „Superwizja w pracy socjalnej”,

• „Kodeks Postępowania Administracyjnego”,

• „Pracownik socjalny jako interwent kryzysowy”.
(dowód: akta kontroli str.102-109)

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

w okresie objętym kontrolą, Gmina Głogów pozyskała środki na zadania wynikające 

z rządowych programów:

1) Karta Dużej Rodziny -  z tej formy pomocy w okresie kontroli wydano łącznie 

31 kart tradycyjnych, w tym 15 elektronicznych aplikacji na telefon.

2) „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w okresie od września do grudnia -  

2017 r. objęto dożywianiem w szkołach -  56 dzieci oraz 

w okresie od stycznia do czerwca -  2018 r. -  51 dzieci.

3) „Rodzina 500+” z tej formy pomocy skorzystało łącznie 599 rodzin 

w okresie od 01 sierpnia 2017 r. do 23 sierpnia 2018 r.

4) „Dobry Start” łącznie przyznano 695 świadczeń dla 532 rodzin.

5) „Za życiem” z kompleksowego wsparcia skorzystały 2 osoby.
(dowód: akta kontroli str. 95)

W jednostce kontrolowanej nie stwierdzono występowania uchybień ani 

nieprawidłowości, w związku z tym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.
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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 

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

998, ze zm.).
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