
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia października 2018 r.

ZP-KNPS.431.2.56.2018.EK

Pani
Elżbieta Mackiewicz
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żukowicach 
z siedzibą w Nielubi

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: Edyta Kubicka -  starszy inspektor 

wojewódzki, przewodnicząca zespołu i Tomasz Borecki -  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 Żukowicach z siedzibą w Nielubi 5 la, zwanym w dalszej części 

niniejszego wystąpienia „Ośrodkiem” lub „GOPS”.

Przedmiot kontroli obejmował organizację systemu 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 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem 

Kontroli na II półrocze 2018 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 23 sierpnia 2018 r. 

funkcję Dyrektora Ośrodka pełniła Pani Elżbieta Mackiewicz odpowiedzialna za realizację 

zadań w  ocenianych obszarach. Kontrolę wpisano do Książki Kontroli pod numerem 6. 

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną 

z uchybieniami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.
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Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń złożonych przez Dyrektora Ośrodka, 

Sekretarza Gminy -  Panią Emilię Prokopczak 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 

Żukowice przyjęła uchwałę nr VII/42/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 -  2018. Podstawowe założenie 

Programu to m.in. „utworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin i dzieci przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych W Programie ujęto

diagnozę społeczną, w której przedstawiono liczbowo sytuację rodzin z dziećmi w Gminie 

i zakres udzielanego im wsparcia oraz główne przyczyny korzystania mieszkańców Gminy 

z pomocy społecznej. Jako zasoby wskazano następujące instytucje i organizacje realizujące 

zadania lub wspierające realizację zadań Programu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Żukowicach, Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Punktem 

Konsultacyjnym, Placówki Oświatowe, placówki wsparcia dziennego, Punkt Przyjęć 

Interesantów w Żukowicach Komendy Policji w Głogowie. Nie wskazano natomiast za co 

konkretnie ww. instytucje są odpowiedzialne - jakie są im przypisane zadania w ramach 

realizacji Programu. Nie wskazano również harmonogramu realizacji zadań. W przypadku 

jedynie GOPS-u, GKRPA oraz placówek wsparcia dziennego określono wskaźniki realizacji 

ich działań.

W Programie wskazano dwa cele szczegółowe:

1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka.

2. Zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji oraz 

rozwiązywanie już istniejących.

Zgodnie z zapisami Programu, jego ewaluacja i monitoring miał polegać na corocznym 

porównaniu wybiórczych danych (w tym wypadku wartości ujętych w dwóch tabelach 

dotyczących osób korzystających z różnych świadczeń, czyli tylko do zadań GOPS). Podczas 

kontroli przedstawiono takie sprawozdanie za rok 2017, sporządzone przez GOPS w terminie 

do 31 marca. Raport pominął więc całkowicie działania jednostek gminnych, tj. placówek 

oświatowych, Policji, Punktu Konsultacyjnego jako partnerów w realizacji zadań Gminnego



Programu. Nie odniósł się także do placówek wsparcia dziennego i GKRPA pomimo, 

że w przypadku tych instytucji określono w Programie wskaźniki realizacji ich działań. 

Zauważyć należy, że jest to Program Gminny i jest on realizowany nie tylko przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Zawężony sposób monitoringu i ewaluacji Programu wpływający 

na sposób opracowania Raportu spowodował pominięcie w nim roli innych jednostek 

gminnych w jego realizacji w okresie ostatniego roku. Nie dokonano także żadnego 

podsumowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2018 po okresie jego 

obowiązywania. Jak wskazano w punkcie I Programu, tj. we Wprowadzeniu, podstawowym 

jego założeniem było, cyt.: „ (...) utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin 

przezywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych w celu 

przywrócenia im zdolności do wypełniana tych funkcji, poprzez prace z rodziną oraz 

zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Z przedstawionego Raportu nie

wynikało, by w realizacji Programu uwzględniono zasadę spójnego systemu wsparcia 

i współpracy, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, tj. współpracy jednostek samorządu 

terytorialnego ze środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań z 

ustawy. Trudno zatem ocenić, w jakim stopniu Program został zrealizowany z powodu jego 

braków.

W trakcie kontroli przedstawiono nowy Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 — 

2021, przyjęty uchwałą nr XLII/319/2018 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2018 roku. 

Zawiera on diagnozę sytuacji społecznej w Gminie, określa 5 celów szczegółowych oraz zakres 

zadań i instytucje odpowiedzialne za ich realizację, natomiast nie określa harmonogramu 

działań. Program ten zawierał odniesienie do zadań opisanych w poprzednim Programie 

i realizowanych tylko przez GOPS oraz placówki wsparcia dziennego. Niepokojący jest jednak 

fakt braku w zapisach Programu informacji o monitoringu czy ewaluacji jego realizacji. Brak 

corocznego podsumowania i całościowego sprawozdania po okresie obowiązywania Programu, 

kwestionuje zasadność i rzetelność tworzenia takiego dokumentu. Do określenia w przyszłości 

kolejnych działań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej potrzebna jest 

wiedza o realizacji dotychczas zaplanowanych zadań. Wskazane jest zatem w przyszłości 

rzetelnie opracowywać Program, uwzględniając w nim strukturę wynikającą z budowy takiego 

dokumentu (określać m.in. cel, zadania i jednostki za nie odpowiedzialne, szczegółowy 

harmonogram realizacji oraz dokonywać ewaluacji), a przede wszystkim mieć na względzie 

cel, dla którego powstaje taki dokument. (dowód: akta kontroli str. 13-31)

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



Uchwałą nr XII/73/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2011 r. nadano statut 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W Rozdziale II -  Przedmiot i cel działania, w § 6 pkt 

9 wskazano, że od dnia 1.01.2012 r. GOPS realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, tym samym stał się on podmiotem odpowiedzialnym za 

pracę z rodziną w Gminie Żukowice. (dowód: akta kontroli str. 32)

W związku z powyższym i w myśl art. 10 ust. 3 ustawy rodzinom przeżywającym 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Gmina Żukowice zapewniała:

1) Konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, terapie, grupy wsparcia:

-  poprzez pracowników socjalnych i asystentów rodziny zatrudnionych w GOPS, 

w zakresie ich obowiązków służbowych;

-  w ramach działającego Punktu Konsultacyjnego przy GKRPA, gdzie był zatrudniony 

terapeuta ds. uzależnień, przyjmował w każdy wtorek od 12.30 do 15.30. 

W 2017 r. udzielił on 271 porad dla 31 osób, a w 2018 r. 225 porad dla 24 osób. 

Informacja odnośnie tych usług jest dostępna na tablicach informacyjnych i na stronie 

internetowej GOPS.

-  w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny (MCWR) w Głogowie, któremu zarówno 

w 2017 i w 2018 r. Rada Gminy Żukowice na podstawie podjętej uchwały przekazała 

dotacje w wysokości 4000 zł. W ramach tej usługi mieszkańcy Gminy Żukowice mogli 

skorzystać z warsztatów „Szkoła dla rodziców”, z poradnictwa psychologicznego, 

prawnego, specjalisty ds. przemocy w rodzinie. W 2017 r. z usług MCWR skorzystało 

10 osób z terenu Gminy Żukowice. Informacja odnośnie tych usług jest dostępna na 

tablicach informacyjnych i na stronie internetowej GOPS.

-  zgodnie z zawartą umową z psychologiem na okres od 24.07.2018 r. do 31.12. 2018 

roku, pomoc udzielana jest po wcześniejszemu umówieniu w domu klienta lub 

w Pracowni Psychologicznej Persona w Głogowie. Do dnia kontroli nie było chętnych 

do skorzystania z tej formy wsparcia. Informacja odnośnie tych usług dostępna jest na 

stronie internetowej GOPS.

-  zgodnie z zawartą umową z lekarzem psychiatrą na okres od 10.07.2018 r. do

31.12.2018 r. w miejscu zamieszkania klienta w sytuacjach interwencyjnych. Do dnia 

kontroli udzielono 1 porady w tym zakresie.

2) Pomoc prawna:

-  w 2018 r. w GOPS można uzyskać bezpłatne porady prawne świadczone przez radcę 

prawnego w ramach podpisanej z nim umowy, ostatnia zawarta została na okres od
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3.04.2018 r. do 31.12.2018 r. W okresie objętym kontrolą udzielono wsparcia w tym 

zakresie 4 osobom. Usługa ta była również dostępna w 2017 r. Informacja o tym 

rodzaju pomocy zawarta jest na stronie internetowej GOPS.

-  udzielana jest w ramach podpisanego przez Gminę Żukowice a Starostwem 

Powiatowym w Głogowie porozumieniem na bezpłatną pomoc prawną (w związku z 

obowiązującą ustawą o dostępności do bezpłatnych porad prawnych), Punkt 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej od dnia 21.12.2017 r. działa w budynku Szkoły 

Podstawowej w Nielubi 80.

■ 3) Mediacje:

W okresie objętym kontrolą z inicjatywy GOPS skierowano zapytanie do dwóch 

skonfliktowanych rodzin z propozycją zorganizowania ww. formy wsparcia, 

zaproponowano im podjęcie rozmów w celu poprawy kontaktów. Rodziny nie były 

zainteresowane.

4) Grupy wsparcia:

Obecnie w Gminie nie organizuje się grup wsparcia. Zgodnie z oświadczeniem 

Dyrektora GOPS, w 2012 r. zorganizowano „warsztaty dla rodziców”. Prowadzone one 

były przez pedagoga szkolnego. Nie przyniosły oczekiwanego skutku, nie zachowano 

zasady poufności. Obecnie osoby zainteresowane mogą w tym zakresie skorzystać 

z oferty Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie. Ponadto w ramach 

działania GKRPA są prowadzone przez terapeutę uzależnień zajęcia indywidualne. 

Na terenie Gminy Radwanice są prowadzone przez terapeutę także grupy wsparcia, 

w których mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Żukowice. Ta forma współpracy nie 

jest sformalizowana, ale przynosi pozytywne efekty, osoby zainteresowane czują się 

bardziej anonimowe niż w miejscu swojego zamieszkania. Terapeuta w prowadzonej 

dokumentacji odnotowuje fakt uczestnictwa osób w spotkaniach, jak również dla 

potrzeb Sądu wystawia zaświadczenia.

5) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne:

Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora GOPS, cyt.: „Nie realizowano ww. usług ze 

względu na brak wnioskodawców w tym zakresie
(dowód: akta kontroli str. 33, 37 - 50)

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

opiekuńczo -  wychowawczych przydziela się asystenta rodziny. W GOPS w Żukowicach 

z siedzibą w Nielubi asystent rodziny działał przy wsparciu pracowników socjalnych
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pracujących z daną rodziną, natomiast ich funkcje nie były łączone, co zgodne jest z art. 17 

ustawy. W okresie objętym kontrolą do realizacji pracy z rodziną w gminie zatrudniony był 

1 asystent, który pod swoją opieką w ciągu miesiąca miał nie więcej niż 15 rodzin. Trzy 

spośród 15 rodzin objętych asystenturą posiadały dzieci umieszczone w pieczy zastępczej 

(w sumie 8 dzieci), w pozostałych 12 rodzinach dzieci nadal przebywały w domu 

biologicznym. Są także w gminie rodziny, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej, 

natomiast rodziny te nie korzystają ze wsparcia asystenta z powodu: braku zgody rodziny 

na taką formę pomocy, przebywania rodziców poza granicami kraju lub gminy, pobytu 

opiekunów w zakładzie karnym.

Praca asystenta realizowana była w miejscu zamieszkania rodziny. Na początku, 

do dwóch tygodni od pierwszego kontaktu, asystent tworzył dla rodziny tzw. plan ogólny, 

w którym wskazywał swoje spostrzeżenia co do rodziny, problemy z którymi się boryka 

i obszary nad którymi należy pracować. Następnie opracowywał plany krótkoterminowe -  

trzymiesięczne. Każdy kolejny plan trzymiesięczny zawierał odniesienie do poprzedniego 

i wskazywał zadania wykonane, częściowo wykonane, niewykonane oraz zaplanowane 

działania na przyszłość, termin ich realizacji, osoby odpowiedzialne i przewidywane efekty. 

Na zakończenie pracy z rodziną, asystent składał Dyrektorowi GOPS wniosek w tej sprawie 

i obejmował następnie rodzinę monitoringiem, maksymalnie do pół roku.
(dowód: akta kontroli str. 34,51)

Na podstawie akt zawierających dokumentację pracy z rodziną dokonano oceny jej 

zgodności z wymogami i zasadami określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej i stwierdzono, że:

a) na podstawie przeprowadzonych w rodzinach wywiadów środowiskowych pracownik 

socjalny wskazywał na konieczność przydzielenia asystenta rodziny i występował 

ze stosownym wnioskiem do Dyrektora Ośrodka, który podejmował decyzję w tym zakresie,

b) każda z rodzin pisemnie wyrażała zgodę na podjęcie współpracy z asystentem oraz 

akceptowała zasady tej współpracy, otrzymywała równocześnie informacje odnośnie zadań 

asystenta, jego praw do ochrony z racji pełnienia funkcji funkcjonariusza publicznego.

c) po przydzieleniu rodzinie asystentury sporządzano tzw. plan ogólny,

d) następnie sporządzano trzymiesięczne plany pracy z rodziną zawierające zakres działań, 

terminy ich realizacji oraz przewidywane efekty,

e) 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, w praktyce ocenę rodziny sporządzano każdorazowo co trzy 

miesiące,

f) asystent po zakończeniu pracy z rodziną sporządzał wniosek o zakończenie pracy 

z rodziną wraz z uzasadnieniem. (dowód: akta kontroli str. 51-55)

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy Żukowice nie powstały żadne rodziny 

wspierające, pomimo że ogłaszano nabory na nie, każdorazowo nie było chętnych. W jednej 

rodzinie wymagającej wsparcia, rolę rodziny wspierającej podjęli przybrani dziadkowie 

(rodzice konkubenta). Rodzina nie wyrażała zgody na formalne uregulowanie tego rodzaju 

Wsparcia. • (dowód: akta kontroli str. 34,56-59)

Zgodnie z art. 176 pkt 3 lit. c) ustawy, do zadań własnych gminy należy prowadzenie 

placówek wsparcia dziennego. Dyrektor Ośrodka złożył oświadczenie, cyt.: „W  strukturach 

Ośrodka nie funkcjonowały i nie funkcjonują placówki wsparcia dziennego, w budżecie 

jednostki nie było środków na finansowanie placówek wsparcia dziennego, zatem Dyrektor nie 

ma możliwości złożenia wyjaśnień w zakresie ich funkcjonowania”. Odnosząc się do ww. 

oświadczenia należy stwierdzić, że funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego 

w strukturach ośrodków pomocy społecznej jest jednym z możliwych rozwiązań, o których 

stanowi ustawa w art. 18c. Natomiast funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego na terenie 

gminy poza strukturami ośrodka nie zwalnia tych jednostek z wzajemnej współpracy. Obie 

działają w systemie wsparcia rodzin i zostały m. in. powołane po to, by takiego wsparcia 

w opiece nad dziećmi udzielać.

Z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 -  2021 i przedstawionej 

w nim diagnozy społecznej wynika że, cyt.: „ na terenie Gminy Żukowice w latach 2014 -  2017 

w ramach zadania zleconego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego (w trybie art. 190 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czyli zgodnie z  ustawą z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) funkcjonowały dwie 

placówki prowadzone przez Stowarzyszenie „Bukwica -  Dolina M iłości” w formie opiekuńczej 

o charakterze pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. Liczba miejsc w tych 

placówkach wynosiła 30, liczba dzieci uczęszczających 30, natomiast w roku 2017 - liczba 

dzieci - 1 0 ”.

Placówki te działały na podstawie wydanego przez Wójta w drodze decyzji zezwolenia:

• w Bukwicy w Sali wiejskiej (decyzja z dnia 7 marca 2013 r., nr SO.812.1.2013);

• we wsi Kromolin w pomieszczeniach po byłej szkole (decyzja z dnia 18 kwietnia 2013 

roku, nr SO.812.2.2013)

Jako źródło finansowania placówek, Stowarzyszenie wskazało: 1% podatku, darowizny
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od osób fizycznych i prawnych, dotacje od samorządów terytorialnych, ze środków 

zewnętrznych, w tym projektów. W okresie objętym kontrolą (1.08.2017 r. -  23.08.2018 r.) 

Stowarzyszenie w dniu 30.01.2018 r. złożyło sprawozdania z działalności placówek, tylko za 

okres od 20.11.2017 roku do 31.12.2017 r. (t.j. za 31 dni), ponieważ w tym czasie skorzystało 

z dotacji z budżetu Gminy w wysokości 5 000 zł na realizację zadania publicznego 

„Prowadzenie placówek wsparcia dziennego”. Sprawozdania z działalności placówek 

regularnie składane były w latach poprzednich, gdy Stowarzyszenie otrzymywało dotacje 

(w 2014 r., 2015 r., 2016 r. odpowiednio w wysokości 55 000 zł, 40 000 zł, 40 000 zł). 

Natomiast nie uzyskano z Gminy Żukowice odpowiedzi w kwestii działania placówek wsparcia 

dziennego w okresie: od 01.08.2017 r. do 20.11.2017 r. (w tym terminie zawiera się okres 

objęty kontrolą) i wcześniej od 1.01.2017 r., kiedy Stowarzyszenie posiadało nadal zezwolenie 

Wójta i prowadziło placówki, a nie pobierało dotacji z budżetu Gminy. Z dokumentacji 

wynika, że z okresu tego Wójt posiadał jedynie pozyskane telefonicznie lub mailowo dane 

dotyczące przybliżonej liczby dzieci wykazywanych w sprawozdaniach rzeczowo -  

finansowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS), o których mowa w art. 176 ust. 6 

ustawy.

W placówkach na przestrzeni 6 lat nie były prowadzone przez Wójta, w myśl art. 28 a ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) 

kontrole. Niepokojący jest również fakt, że od dnia 11.01.2018 r. działalność placówek jest 

zawieszona, o czym Prezes Stowarzyszenia poinformował Wójta drogą mailową.

Zdaniem kontrolujących były przesłanki do przeprowadzenia kontroli w placówkach. 

Z oświadczenia Sekretarza Gminy wynika, cyt.:

„Świetlice prowadzone były jako zadanie zlecone przez Gminę, były to placówki wsparcia 

dziennego w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, w formie 

pracy podwórkowej. Od początku działalności zajęcia prowadzone były w: Bukwicy, 

Kromolinie, Dobrzejowicach, Kłodzie, potem tylko w dwóch pierwszych. Stowarzyszenie 

korzystało z budynków świetlic wiejskich. Zajęcia odbywały się według potrzeb, raz do kilku 

razy w tygodniu. Funkcjonowanie świetlic finansowane było z budżetu Gminy, wolontariatu -  

pracowników, dotacji z różnych instytucji. Nabór dzieci odbywał się dobrowolnie, poza wiedzą 

GOPS, według potrzeb rodzin i dzieci. Świetlice działały do końca 2016 r. Następował powolny 

odpływ dzieci ze świetlic z powodu mało atrakcyjnych zajęć, o czym informowali sołtysi, radni 

podczas comiesięcznych sesji Rady Gminy Żukowice (...)

W związku z potrzebą określenia czy na terenie Gminy Żukowice jest zasadne 

prowadzenie/finansowanie placówek wsparcia dziennego, Wójt Gminy zlecił przeprowadzenie
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w okresie 01.03.2018 r. -  20.04.2018 r. „diagnozy potrzeb uczniów i młodzieży 

w perspektywie otwarcia placówki/placówek wsparcia dziennego o charakterze pracy 

podwórkowej”. Z pisma przesłanego do tut. Wydziału przez Wójta Gminy Żukowice z dnia 

17.05. 2018 r., znak WG.0053.73.2018 wynika, że cyt.: „wnioski z przeprowadzonej diagnozy 

są jednoznaczne: Dotychczasowa analiza pozwala przyjąć stanowisko, które wyraża brak 

potrzeby kontynuacji działań placówek wsparcia dziennego o charakterze podwórkowym na 

terenie gminy Żukowice Wszelkie działania profilaktyczne powinny zostać skumulowane na 

placówkach oświatowych

Analizując powyższą diagnozę stwierdzono, że odnosi się ona tylko do placówki wsparcia 

dziennego prowadzonej w formie podwórkowej, natomiast ww. placówki prowadzone były 

także formie opiekuńczej, co wynika z oferty złożonej przez Stowarzyszenie i składanych rok 

rocznie sprawozdań z realizacji zadania.

W związku z powyższym i niezależnie od tego, czy Gmina przekazuje dotacje na działanie 

placówek wsparcia dziennego, wskazuje się na rozpoznanie sytuacji tych jednostek i określenie 

ich obecnego statusu. (dowód: akta kontroli str. 37-38,65-77)

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 

10 wychowanków z terenu Gminy Żukowice, w tym 8 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 

oraz 2 dzieci w instytucjonalne. W przypadku 9 dzieci gmina na bieżąco ponosiła odpłatność za 

pobyt w pieczy zastępczej w wysokości 50 % wydatków na ich opiekę i wychowanie, 

a w przypadku jednego dziecka w wysokości 10 % wydatków.
(dowód: akta kontroli str. 60)

Sprawozdania z realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy, Wójt Gminy Żukowice złożył do Rady 

Gminy w dniu 29.03.2018 r. Zadania o których mowa w sprawozdaniu zawarte są w art. 176 

ustawy, a uszczegółowiony ich wykaz również w Gminnym Programie Wspierania Rodziny, 

w tym wypadku na lata 2015 -  2018. Przedstawione Sprawozdanie odnosiło się tylko do 

działalności GOPS i placówek wsparcia dziennego. Pominięto w nim całkowicie inne podmioty 

realizujące zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W przyszłości 

należy uwzględniać w sprawozdaniu wszystkie zadania i podmioty działające w tym obszarze.
(dowód: akta kontroli str. 61-63)
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W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi, 

w okresie kontroli zatrudniano 1 osobę na stanowisku asystenta rodziny. Na podstawie 

potwierdzonych z oryginałem kopii dyplomów i świadectw złożonych w aktach osobowych 

wyżej wymienionej osoby stwierdzono, że spełniała ona 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, 

w aktach osobowych tego pracownika załączone były certyfikaty, świadectwa następujących 

kursów i szkoleń:

1. Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny i konferencja w dniach 14-15.09.2017 r.;

2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 30.10. 2017 r., 22.11.2017 r. (KFS);

3. Ochrona danych osobowych -  3.11.2017 r. (KFS);

4. Asystent Rodziny o wspieraniu rodziny, kobiet w ciąży w ustawie „za życiem”

13.04.2018 r.
{dowód: akta kontroli str. 32, 39-40)

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

w okresie objętym kontrolą w Gminie, realizowane były programy rządowe: „Asystent 

Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej” oraz „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania”.
(dowód: akta kontroli str. 36)

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowicach stwierdzono następujące uchybienia: nierzetelnie 

opracowane Gminne Programy Wspierania Rodziny w Gminie Żukowice, nierzetelnie 

opracowane sprawozdanie, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy, brak współpracy 

jednostek zajmujących się wspieraniem rodziny - tj. ośrodka pomocy rodzinie i działających 

w określonym czasie placówek wsparcia dziennego. Równocześnie w zakresie zadań gminy 

w obszarze wykonywania zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.) wskazuje się na brak kontroli sprawowanej przez Wójta 

nad placówkami wsparcia dziennego.

Wobec powyższego wskazuje się w przyszłości dołożyć wszelkich starań, aby zadania 

nałożone na gminę w działających na jej terenie jednostkach organizacyjnych z zakresu



wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wykonywane były z zachowaniem zasad: 

legalności, celowości i rzetelności.

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.). Proszę w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku o powiadomienie Wojewody 

Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych 

w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

Z  u p .

(kierownik jednostki kontrolującej)

(członek zespołu inspektorów)

Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Żukowice
2. a/a





Wrocław, dnia października 2018 r. 

ZP-KNPS.431.2.56.2018.EK

Pani
Elżbieta Mackiewicz

. Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żukowicach 
z siedzibą w Nielubi

Działając w trybie art. 197d ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 998, ze zm.) przedstawiam 

stanowisko Wojewody Dolnośląskiego wobec złożonych przez Panią w piśmie z dnia 

11 października 2018 r., znak O.ŚS.070.70.2018 zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, 

sporządzonego po przeprowadzonej w dniach 23 -  24 sierpnia 2018 r. kontroli kompleksowej. 

Przedmiotem kontroli była organizacja systemu pracy z rodziną w gminie oraz zgodność 

zatrudnienia pracowników ośrodka pomocy społecznej realizujących zadania wynikające 

z ustawy. Zgodnie z art. 197d ust. 2 ustawy, kontrolowana jednostka w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawierającego bądź niezawierającego zalecenia, może 

zgłosić do nich zastrzeżenia. W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 2 października 2018 r. nie 

wydano zaleceń.

W ww. piśmie zastrzeżenia dotyczyły odpowiedzialności osoby pełniącej funkcję 

dyrektora ośrodka pomocy społecznej za realizację kontrolowanych zadań, nierzetelnego 

opracowania Gminnych Programów Wspierania Rodziny w Gminie Żukowice, sprawozdania, 

o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy oraz błędu pisarskiego. Odnosząc się do nich 

informuję, co następuje.

Zastrzeżenie 1.

W piśmie zacytowała Pani fragment wystąpienia pokontrolnego: „Sir. 1 w związku ze 

str. 7 w okresie objętym kontrolą wpisano, iż osobą odpowiedzialną za realizację zadań 

w ocenianych obszarach była pełniąca funkcję Dyrektora ośrodka Elżbieta Mackiewicz ” 

do którego następnie wniosła Pani zastrzeżenie:

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
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„ fF odniesieniu do powyższego stwierdzenia należy zauważyć, iż Dyrektor zlożyl zgodnie 

ze str. 7 oświadczenie. Zatem skoro zadanie zostało zlecone stowarzyszeniu przez gminę -  ja k  

może być odpowiedzialna za realizację zadania w tym zakresie ” (pisownia zgodna 

z oryginałem).

Odnosząc się do powyższego informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy za prowadzenie 

pracy z rodziną odpowiedzialna jest gmina. W Gminie Żukowice Uchwałą nr XII/73/2011 Rady 

Gminy Żukowice z dnia 9 listopada 2011 r. nadano statut Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. W Rozdziale II -  Przedmiot i cel działania, w § 6 pkt 9 wskazano, że od dnia 

1.01.2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) z siedzibą w Nielubi realizuje 

zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tym samym 

stał się on podmiotem odpowiedzialnym za pracę z rodziną w Gminie Żukowice.

Zakres przeprowadzonej kontroli obejmował zadania określone w ustawie i nałożone na gminę, 

wynikające z:

• art. 10 ust. 3 pkt 1-5, tj.:

3. Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego; 2) terapii i mediacji; 3) usług dla rodzin 

z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych; 4) pomocy prawnej, szczególnie 

w zakresie prawa rodzinnego; 5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę 

ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami 

samopomocowymi

• Art. 12, tj.: 1. Asystentem rodziny może być osoba, która: (...);

• art. 176 pkt 1, tj.: 1) opracowanie i realizacj a 3 -letnich gminnych programów wspierania 

rodziny;

• art. 176 pkt 2, tj.: 2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów 

rodziny;

• art. 176 pkt 3 lit. a), lit. b), lit. c), tj.: 3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad 

dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa,

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;

• art. 176 pkt 4 lit. b), lit. c), tj.:
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4) finansowanie:

a) (uchylona)

b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych 

przez rodziny wspierające;

• art. 176 pkt 5, tj.:

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

• art. 177, tj.:

1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy 

wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny 

oraz rządowego programu, o którym mowa w art. 187a ust. 1.

• art. 179 ust. 1, tj.

1. W terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt składa radzie gminy roczne sprawozdanie z 

realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją 

zadań.

Podczas kontroli również oceniano kwalifikacje zawodowe pracowników podmiotu 

wyznaczonego do pracy z rodziną, zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 

2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, 

poz. 936);

Powyższe zadania ujęte zostały w programie kontroli. Ocenie jednak podlegały tylko 

te, za które odpowiedzialny był GOPS -  zatem osoba, która nim kieruje, co zostało przekazane 

Pani na kontroli. Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych ustalono, że prowadzenie 

placówek wsparcia dziennego (art. 176 pkt 3 lit. c ustawy) nie należy do zadań GOPS, czego 

potwierdzeniem było zamieszczenie i uwzględnienie w wystąpieniu pokontrolnym 

na str. 7 Pani oświadczenia o braku wiedzy nt. funkcjonowania tych jednostek (które również 

przez Panią zostało przywołane w zastrzeżeniach). Jednocześnie w wystąpieniu pokontrolnym 

w żadnym jego fragmencie nie pojawiła się informacja, że Dyrektor Ośrodka odpowiada 

za działania placówek wsparcia dziemiego. Tego obszaru działania gminy nie oceniano 

w ogóle, tym bardziej w kontekście odpowiedzialności Dyrektora GOPS, co znalazło 

odzwierciedlenie w ocenie końcowej wydanej po kontroli. Wskazano natomiast zasadnie, 

(także na podstawie złożonego przez Panią ww. oświadczenia), że w momencie 

funkcjonowania tych jednostek zabrakło ewidentnie współpracy pomiędzy GOPS



a placówkami wsparcia dziennego. Kwestia tych placówek była rozpatrywana ze względu na 

potrzebę udzielenia odpowiedzi napytanie: Czy takie jednostki funkcjonują w gminie i najakiej 

zasadzie. Tak obszerny wywód w wystąpieniu w tym zakresie, związany był wyłącznie 

z trudnością uzyskania pożądanych informacji.

Odnosząc się do wskazanych przez Panią porozumień, których nie ma konieczności 

zawierać w przypadku kierowania dzieci do placówek wsparcia dziennego, nie poruszano 

w wystąpieniu tej kwestii, zatem trudno wnosić w tym przypadku o stanowisko. Natomiast 

informacja zawarta w zastrzeżeniach odnośnie dzieci w terenu Gminy Żukowice 

uczestniczących w zajęciach przedmiotowych placówek w Bukwicy i Kromolinie jest 

zaskoczeniem, w kontekście złożonego przez Panią oświadczenia o braku możliwości złożenia 

podczas kontroli wyjaśnień w zakresie funkcjonowania placówek wsparcia dziennego.

Zastrzeżenie 2.

„Nierzetelne opracowane Gminne Programy Wspierania Rodziny w Gminie Żukowice 

i jednocześnie nierzetelnie opracowane sprawozdanie, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy ”

W obu przypadkach dokumenty były przygotowywane przez GOPS. W wystąpieniu nie 

zakwestionowano wiarygodności ujętych w Programach danych, terminowości ich 

sporządzenia, przyjęcia przez odpowiednie organy stosownymi uchwałami. Wskazano 

i doprecyzowano natomiast rozumienie zastosowanego w wystąpieniu stwierdzenia 

„nierzetelnie”, w odniesieniu do konstrukcji tego typu dokumentu i zawartych 

charakterystycznych dla niego elementów, a związanych z określeniem w nim: celu, zadań, 

jednostek odpowiedzialnych za ich realizację, harmonogramu realizacji zadań, monitoringu 

i ewaluacji, podsumowania po zakończonym okresie obowiązywania programu. Analizowane 

Programy zawierały powyższe elementy w niewielkim zakresie bądź w ogóle ich nie było.

Odnosząc się do sprawozdania, o którym stanowi art. 179 ust. 1 ustawy, to podobnie jak 

przy placówkach wsparcia dziennego, zadanie to zostało rozpatrzone podczas kontroli, ale nie 

uwzględnione w ocenie pokontrolnej. Osobą odpowiedzialną za jej wykonanie był Wójt, 

co zostało wprost wskazane w wystąpieniu na str. 9 i w przypadku tego zagadnienia uwagi 

skierowane były też pod adresem Wójta, a nie Dyrektora GOPS.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w przypadku placówek wsparcia dziennego, 

jak i ww. sprawozdania, zawarte w wystąpieniu wnioski i uwagi pod adresem realizacji tych 

zadań skierowane zostały do Wójta - jako organu nadrzędnego i bezpośrednio 

odpowiedzialnego za ich wykonanie, a nie do Dyrektora GOPS. Zasadność odniesienia się 

do nich w wystąpieniu pokontrolnym związana była z przedmiotem kontroli (tj. organizacją 

systemu pracy z rodziną w gminie), ujęciem tych zagadnień w programie kontroli oraz faktem,
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że o kontroli informowany jest Wójt i do jego wiadomości przekazane zostało wystąpienie 

pokontrolne celem zapoznania i podjęcia stosownych kroków w badanych obszarach, również 

w tych wskazanych w wystąpieniu, na które Pani jako Dyrektor GOPS nie ma wpływu. 

Natomiast już w gestii Dyrektora GOPS i Wójta jest porozumienie się i uzgodnienie granic 

odpowiedzialności i realizacji ujętych w wystąpieniu wskazań, uwag czy zaleceń.

Biorąc pod uwagę powyższe, uznaję za bezzasadne przedstawione przez Panią 

zastrzeżenia nr 1 i nr 2.

Zastrzeżenie nr 3

„ Na str. 10 pojawił się błąd pisarski w nazewnictwie jednostki to je st wpisano „ ośrodka 

pomocy rodzinie” a powinno być ośrodka pomocy społecznej” (pisownia zgodna z 

oryginałem).

Jest to oczywisty błąd pisarski.

W związku z tym, w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 2 października 2018 r. na str. 10 

sformułowanie „ośrodek pomocy rodzinie” zastępuje się „ośrodek pomocy społecznej”.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 197d ust. 4, ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, w przypadku nieuwzględnienia/uwzględnienia zastrzeżeń przez 

wojewodę kontrolowana jednostka jest zobowiązana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

stanowiska, do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, uwag 

i wniosków.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Żukowice
2. a/a




