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Pan
Bogdan Łużny
Kierownik
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Lubomierzu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 13 i 14 września 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 Lubomierzu przy Placu Wolności 1, 

zwanym w dalszej części niniejszego wystąpienia „Ośrodkiem” lub „MGOPS”.

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 września 2017 roku do dnia 13 września 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 września 2017 r. do 13 września 2018 r. funkcję 

Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu pełnił Pan 

Bogdan Łużny, odpowiedzialny za realizację zadań w ocenianych obszarach.

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 rejestrze kontroli pod numerem 35. 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 Pana Bogdana 

Luźnego.

(idowód: akta kontroli str. 16)

W toku przeprowadzonych czynności ustalono:

Zarządzeniem nr 1/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 r. Kierownik Miejsko - Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu w uzgodnieniu z Burmistrzem Gminy i Miasta 

Lubomierz, 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 XXXX/212/17 

z dnia 29 listopada 2017 roku, Rada Miejska Gminy Lubomierz przyjęła Gminny program 

wspierania rodziny na lata 2017 -  2019. Jako cel główny Programu określono: „ ...stworzenie 

optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku biologicznej rodziny oraz 

wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo -  

wychowawczych w Gminie Lubomierz

{dowód: akta kontroli str. 24-49)

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 konsultacji i poradnictwa socjalnego, w tym: 

psychoedukacji, psychoterapii, mediacji, pomocy prawnej i socjalnej. Z oświadczenia 

Kierownika kontrolowanej jednostki wynikało, iż poszczególne rodzaje wsparcia świadczono 

w siedzibie Ośrodka lub w miejscu zamieszkania Klienta.

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. 

Spełniając powyższe w Ośrodku mieścił się Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych 

od alkoholu oraz ich rodzin, w którym pomocy psychologicznej udzielał psycholog 

zatrudniony przez Urząd Miasta i Gminy w Lubomierzu. Pomoc psychologiczna świadczona 

była w każdy wtorek w godzinach od 11:30 do 14:30. Natomiast wsparcie terapeutyczne 

udzielane było przez zatrudnionego w Ośrodku psychoterapeutę, z częstotliwością 

i w terminie ustalanym indywidualnie z Klientem, w tym uwzględnieniem jego potrzeb. 

Ponadto w ramach programu bezpłatnych porad prawnych, usługi w tym zakresie świadczył 

w Ośrodku prawnik, w każdy poniedziałek od godziny 11:00 do 15:00.



Powyższe umożliwiało także uzyskania przez Klientów Punktu konsultacyjnego 

pomocy z obszaru mediacji i grup wsparcia. Ponadto zaznaczyć należy, iż informacje 

na temat mediacji i listy mediatorów, osoby zainteresowane mogły uzyskań w Sądzie 

Rejonowym w Lwówku Śląski.
{dowód: akta kontroli str. 50-51) 

W Ośrodku był zatrudniony 1 asystent rodziny w oparciu o zadaniowy czas pracy.

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.). Ponadto pozyskiwano od rodziny w formie pisemnej - „Zgodę 

na podjęcie współpracy rodziny z asystentem”. Analiza treści kwestionariuszy 

rodzinnego wywiadu środowiskowego wykazała, iż w przypadku rodziny A.U. 

w części „Ocena sytuacji osoby/rodziny, wnioski pracownika socjalnego” 

przedmiotowego dokumentu z dnia 19.07.2013 r. pracownik socjalny 

po przeanalizowaniu sytuacji rodziny zawnioskował o przyznanie pomocy w formie 

świadczenia pieniężnego. W świetle powyższego, w przypadku przeprowadzania 

rodzinnego wywiadu środowiskowego w rodzinach, wobec których zbierane są dane 

uzasadniające przydzielenie wsparcia w formie asystenta rodziny, wskazane jest 

ujmowanie w kwestionariuszu wywiadu informacji odnoszących 

się do przedmiotowego wsparcia, tak jak miało to miejsce we wszystkich pozostałych 

dokumentach kontrolowanych akt spraw.

• Pracownik socjalny sporządzał wniosek o przydzielenie asystenta rodziny wraz 

z uzasadnieniem, a następnie przekazywał go do Kierownika Ośrodka.
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o 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. W skontrolowanych dokumentach zaktualizowane plany pracy 

z rodziną nie zawierały przewidywanych efektów pracy co stanowi nieprawidłowość.

• Wspieranie rodziny było prowadzone za jej zgodą i udziałem, z uwzględnieniem 

zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

• Wszystkie akta rodzin wspieranych przez asystenta zawierały „Miesięczne 

sprawozdania asystenta rodziny...”, w których asystent ujmował informacje dotyczące 

aktualnej sytuacji rodziny oraz podjętych działań.

• 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 

MGOPS. 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 cele i zakres działań 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. Zaznaczyć należy, iż z okresowej 

ocena sytuacji rodziny dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy, wynika wskazanie 

zasadności zakończenia pracy z rodziną na skutek zrealizowanych przez nią celów 

lub też konieczność dalszego wsparcia zgodnie z planem pracy z rodziną.

W okresie podlegającym kontroli pracą asystenta rodziny wsparto 8 rodzin, z tego w żadnym 

przypadku jej nie zakończono. Analiza czasu w jakim udzielana była pomoc asystenta wobec
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rodzin, których akta spraw podlegały postępowaniu kontrolnemu wykazała, iż średnia okresu 

asysty w rodzinie wynosiła 4 lata 7 miesięcy.

(idowód: akta kontroli str. 16-22,52-70, 84) 

W oparciu o „Miesięczne sprawozdania asystenta rodziny...” stwierdzono, iż podejmował 

on znaczący nakład pracy z rodzinami, w tym w zakresie zadań, o których mowa w art. 15 

ust. 1 ustawy. Praca asystenta rodziny była prowadzona w miejscu zamieszkania rodziny 

oraz poza nim.

Z treści oświadczenia Kierownika Ośrodka wynika, iż w okresie od dnia 1 września

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

Powodem był brak osób chętnych, które wyraziłyby wolę podjęcia się tej funkcji. 

Potrzeby w tym zakresie zaspokajano poprzez prowadzoną pracę socjalną w obszarach 

określonych ustawą o pomocy społecznej.

Gmina w okresie kontrolnym tworzyła możliwości i finansowała szkolenia podnoszące 

kwalifikacje zawodowe asystenta rodziny.

Na terenie Gminy nie były prowadzone placówki wsparcia dziennego, o których 

mowa w art. 176 pkt 3 lit. c) ustawy.

Gmina realizowała zadanie własne w postaci współfinansowania pobytu dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy, wydatki ponoszone 

były w odpowiednich wysokościach.

Burmistrz 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.

{dowód: akta kontroli str. 50-51, 72-83, 71) 

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.

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. 50-51, 86)
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W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejsko -  

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubomierzu stwierdzono następującą 

nieprawidłowość:

1. Plany pracy z rodziną nie zawierały przewidywanych efektów pracy.

Wobec powyższego wydaje się zalecenie pokontrolne:

1. W planach pracy z rodziną, obejmujących zakres realizowanych działań mających 

na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawierających terminy 

ich realizacji, zawierać ponadto przewidywane efekty pracy.

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.

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 30 listopada 2018 roku o powiadomienie Wojewody 

Dolnośląskiego o sposobie realizacji zalecenia, uwag i wniosków przedstawionych 

w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

Pouczenie

ZASTĘPGA DYREKTORA -WYDZIAtU 
(kierownik komórki do spraw kontroli)
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