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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 4 i 5 października 2018 r. na podstawie art. 186 pkt 3 lit. a) i 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.) zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy Grzegorz 

Kownacki -  inspektor wojewódzki oraz Magda Saska -  inspektor wojewódzki z Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 

przeprowadzili kontrolę kompleksową w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3, zwanym w dalszej części niniejszego 

wystąpienia „Ośrodkiem” lub „GOPS”.

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 października 2017 r. do dnia 4 października 2018 r. 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, funkcję Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lubinie pełniła Pani Bronisława Dul, będąca odpowiedzialną za realizację 

zadań w ocenianych obszarach. Na podstawie upoważnienia AK. 120.5.23.2018 z dnia 26 

września 2018 r. Dyrektor GOPS udzielił pełnomocnictwa Pani Beacie Pielech, starszemu 

specjaliście pracy socjalnej, do składania wyjaśnień w obszarach objętych postępowaniem 

kontrolnym.



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 22. 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 Beatę 

Pielech.
{dowód: akta kontroli str. 88)

W toku przeprowadzonych czynności ustalono:

Zarządzeniem Nr 10/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lubinie w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Lubin, wprowadził 

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

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

zatrudnionych. Ponadto Zarządzeniem Nr 418/2012 Wójta Gminy Lubin z dnia 16 marca 

2012 r. kontrolowana jednostka została wyznaczona do realizacji zadań gminy określonych 

w ustawie.

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

i realizacja 3 -  letnich gminnych programów wspierania rodziny. Uchwałą nr XXX/197/2016 

Rady Gminy Lubin z dnia 30 marca 2016 r. przyjęto „Program Wspierania Rodziny 

w Gminie Lubin na lata 2016 -  2018”. Jako założenie podstawowe programu wskazano 

działania systemowe na rzecz rodziny w zakresie wzmacniania potencjału rozwojowego 

rodziny, wspierania rodziców w ich funkcjach opiekuńczo -  wychowawczych i zapewnienie 

szczególnej ochrony dzieciom w rodzinach zagrożonych. Ponadto działania ukierunkowano 

na poprawę standardu i jakości życia rodzin, w tym jakości opieki sprawowanej przez 

biologicznych rodziców.

(dowód: akta kontroli str. 99-132)

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. 

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, przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie oraz udzielanie porad w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym 

działającym przy Urzędzie Gminy Lubin.
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Spełniając powyższe psycholog przyjmował Klientów w Punkcie Konsultacyjno -  

Diagnostycznym, który był czynny w każdy wtorek i czwartek od godziny 12:00 do 18:00, 

prowadząc konsultacje indywidualne oraz „grupy wsparcia” dla osób wykazujących 

uzależnienia, w tym współuzależnienia oraz dla osób dotkniętych problemem przemocy 

w rodzinie. Ponadto rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  

wychowawczych mogły korzystać z pomocy w zakresie konsultacji, poradnictwa 

specjalistycznego, terapii i mediacji świadczonej w:

• Placówkach oświatowych, do których uczęszczały dzieci,

• Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w Lubinie,

• Specjalistycznej Poradni Rodzinnej św. Joanny Benetty Mo lii w Lubinie,
i

• Ośrodku Wsparcia Osób Dotkniętych Przestępstwem „Lepsze Jutro” 2018 w Lubinie,

• Placówkach ochrony zdrowia m.in. „Medicus”, Centrum Psychiatrii i Psychologii

„Maria-Med” w Lubinie,

• Sądzie Rejonowym w Lubinie oraz Sądzie Okręgowym w Legnicy.

Podejmowano także działania w zakresie organizacji imprez integracyjnych dla rodzin 

z dziećmi, w trakcie których uczestnicy mogli dzielić się swoimi doświadczeniami w sferze 

rozwiązywania problemów opiekuńczo -  wychowawczych. Wobec 2 rodzin z dziećmi, 

udzielono pomocy poprzez świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych 

w Ośrodku Opiekuńczo -  Rehabilitacyjnym w Lubinie przy ul. Jastrzębiej 1.

Poradnictwo w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej udzielane było w siedzibie 

Urzędu Gminy Lubin, w następujących dniach i przedziale czasowym:

• poniedziałek od godziny 11:30 do 15:30,

• wtorek, czwartek i piątek od godziny 08:00 do 12:00,

• środa od godziny 11:30 do 15:30.
(idowód: akta kontroli str. 85-87)

W Ośrodku działał „Zespół do spraw Asysty Rodzinnej” utworzony Zarządzeniem Nr 5/2015 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie z dnia 25 marca 2015 r. 

Posiedzenia Zespołu odbywały się 2 razy w miesiącu, z częstotliwością co 2 tygodnie. 

W powyższym uczestniczył Dyrektor kontrolowanej jednostki, asystent rodziny 

oraz pracownicy socjalni Ośrodka. Ustalono, iż w oparciu o zadaniowy czas pracy 

zatrudniono 1 asystenta rodziny.

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 5 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

przeprowadzał rodzinny wywiad środowiskowy na zasadach określonych w ustawie
*z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 

1508 ze zm.). Następnie po dokonaniu analizy sytuacji rodziny, z której wynikała 

konieczność przydzielenia asystenta rodziny, pracownik socjalny sporządzał wniosek 

o powyższą formę wsparcia, przekazując go do Dyrektora Ośrodka.

• Dyrektor 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 

był skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej. 

Opracowanie planu pracy z rodziną poprzedzone było opracowaniem przez asystenta 

rodziny „Wstępnej analizy dotyczącej rodziny”. W ramach przedmiotowego 

dokumentu analizie poddawano sytuację szkolną i wychowawczą dziecka, sytuację 

wychowawczą rodziny, występujące problemy w rodzinie, w tym zdrowotne mogące 

wpływać niekorzystnie na sytuację dziecka i prawidłowe wypełnianie swoich funkcji 

przez rodzinę.

• Każda rodzina, której przydzielono asystenta była poinformowana o tym fakcie

pisemnie.

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

z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.



• Wszystkie skontrolowane akta rodzin wspieranych przez asystenta zawierały

„Dzienniki pracy asystenta”, obejmujące dokumenty na temat aktualnej sytuacji 

rodziny oraz podjętych działań określonych planem pracy z rodziną.

• W sytuacjach tego wymagających, plany pracy z rodziną poddawano modyfikacją.

• 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 Dyrektorowi 

GOPS. We wszystkich przypadkach przestrzegano 6 miesięcznego terminu
I

sporządzenia okresowej oceny sytuacji rodziny. Przedmiotowe dokumenty 

były każdorazowo pieczętowane i podpisywane przez asystenta rodziny 

oraz Dyrektora Ośrodka, który w ten sposób potwierdzał zapoznanie się z ich treścią. 

Zaznaczyć należy, iż sporządzone przez asystenta dokumenty okresowej oceny 

sytuacji rodziny zawierały szeroki zakres informacji, w tym: ocenę wykonania działań 

zawartych w planie pracy z rodziną, „ Obraz aktualnej sytuacji z perspektywy 

członków rodziny”, „Informacje o rodzinie zebrane od innych pracowników służb 

społecznych, sąsiadów, dalszej rodziny”, ocenę efektów pracy, informacje o sytuacji 

mieszkaniowej, zawodowej i zdrowotnej rodziny. Z okresowej oceny sytuacji rodziny 

jasno wynikało wskazanie konieczności kontynuowania pracy z rodziną 

lub możliwości jej zakończenia. Asystent rodziny wykorzystywał w swojej pracy 

materiały edukacyjne pozwalające na prowadzenie zajęć z elementami metody 

„Pozytywnej Dyscypliny” oraz współuczestniczył w organizacji zajęć dla dzieci 

z rodzin objętych asystą pn. „Mikołajkowa paczka połączona z wizytą świętego 

Mikołaja”. Dyrektor kontrolowanej jednostki każdorazowo wyrażał zgodę 

na realizację powyższego, przydzielając na ten cel środki finansowe.

W okresie podlegającym kontroli pracą asystenta rodziny zostało wspartych 14 rodzin, 

z tego w 3 przypadkach zakończono pracę określając powód:

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

sytuacji życiowych oraz przebywanie poza terenem gminy,

• 1 rodzina - zmiana miejsca zamieszkania poza teren gminy.

Po zakończonej pracy, asystent rodziny w porozumieniu z pracownikiem socjalnym 

występowali do Dyrektora Ośrodka z wnioskiem o zakończenie współpracy asystenta



z rodziną, zawierając w piśmie uzasadnienie powyższego. Po jej zakończeniu, asystent 

monitorował rodziny.
(dowód: akta kontroli str. 16-97)

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

dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, udzielał pomocy w poszukiwaniu, 

podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, a także w porozumieniu z pracownikiem 

socjalnym Ośrodka, sporządzał na wniosek sądu miesięczne sprawozdania dotyczące pracy 

z rodziną.

W dniu 27 stycznia 2016 r. Wójt Gminy Lubin upoważnił Dyrektora GOPS 

do ustanawiania rodzin wspierających, a także zawierania i rozwiązywania z nimi umów. 

Ponadto na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż Ośrodek poszukiwał 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej, tworząc warunki do ich działania. 

Z treści oświadczenia przyjętego od Pani Beaty Pielech wynika, iż w okresie objętym 

kontrolą, Ośrodek miał podpisane umowy z 2 rodzinami wspierającymi. Świadczona przez 

nie pomoc dotyczyła opieki i wychowania dzieci w rodzinie. W jednym przypadku 

na podstawie analizy umowy zawartej z rodziną wspierającą stwierdzono zapis wskazujący, 

iż wspierana rodzina ponosiła odpłatność za otrzymywaną pomoc. Powyższe stanowi 

nieprawidłowość, gdyż w świetle art. 176 pkt 4 lit. c) ustawy, do zadań własnych gminy 

należy finansowanie tej formy wsparcia rodzinom przeżywającym trudności.

Na terenie Gminy nie prowadzono placówek wsparcia dziennego, o których mowa 

w art. 176 pkt 3 lit. c) ustawy. Natomiast z uzyskanych w trakcie kontroli informacji wynika, 

iż działały świetlice socjoterapeutyczne utworzone przy Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Lubinie. Zaznaczyć należy, iż środki z opłat, o których mowa 

w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) mogą być wykorzystywane wyłącznie 

na realizację zadań określonych w tej ustawie, w tym na zadania realizowane przez placówkę 

wsparcia dziennego. Wobec powyższego należy uregulować tę kwestię w wymaganym 

zakresie.

Gmina realizowała zadanie własne w postaci współfinansowania pobytu dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w stosunku do łącznej liczby 27 dzieci. Zgodnie 

z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy, wydatki ponoszone były odpowiednio w wysokości: 

o 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.
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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 

funkcj ono wania.

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

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

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawił potrzeby związane 

z ich realizacją.
(idowód: akta kontroli str. 79-80, 85, 133-159) 

Kontrola kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka prowadzących pracę 

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

W przypadku wykształcenia asystenta rodziny analiza akt osobowych wykazała, 

iż posiadał on kwalifikacje zgodne z ustawą.

Gmina w okresie kontrolnym tworzyła możliwości i finansowała szkolenia podnoszące 

kwalifikacje zawodowe asystenta rodziny. Asystent uczestniczył w „XVI Regionalnej 

Konferencji Pedagogów pn. Wspomaganie rozwoju dziecka w procesie kształcenia 

i wychowania ” oraz szkoleniach:

• „Pracownik socjalny i asystent rodziny a rola Kierownika OPS w podziale zadań 

pomiędzy nimi ”,

• „Problem wypalenia zawodowego i stresu pracownika ośrodka pomocy społecznej. 

Techniki oraz metody radzenia sobie ze stresem. ”

Stosując art. 177 ustawy, w okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował rządowe 

programy z zakresu wspierania rodziny, w tym „Program asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej”, w ramach którego współfinansowano zatrudnienie asystenta 

rodziny.

(dowód: akta kontroli str. 86, 89, 157-159) 

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. Rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

ponosiła odpłatność wynikającą z korzystania z pomocy świadczonej przez rodzinę 

wspierającą.
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Wobec powyższego wydaje się zalecenie pokontrolne:

1. Finansować koszty ponoszone przez rodziny wspierające związane z udzielaniem 

pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Podstawa prawna: art. 176 pkt 4 lit. c) 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.

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 grudnia 2018 roku o powiadomienie Wojewody 

Dolnośląskiego o sposobie realizacji zalecenia, uwag i wniosków przedstawionych 

w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

Pouczenie

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń

(kierownik komórki do spraw kontroli)
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