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Pani
Anna Lityńska
Kierownik
Miejsko -  Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowogrodźcu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 27 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.), zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy: Tomasz Borecki -  

inspektor wojewódzki, przewodniczący i Edyta Kubicka -  starszy inspektor wojewódzki, 

kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę kompleksową w trybie zwykłym w Miejsko -  

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przy ul. Asnyka 53, zwanym w dalszej 

części niniejszego wystąpienia „Ośrodkiem” lub „MGOPS”.

Przedmiot kontroli obejmował działalność Ośrodka w zakresie organizowania pracy 

z rodziną w gminie oraz zgodność zatrudniania pracowników ośrodka realizujących zadania 

wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 27 sierpnia 2018 r. funkcję Kierownika Ośrodka pełniła 

Pani Anna Lityńska, która była odpowiedzialna 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.



W toku postępowania kontrolnego przeprowadzono analizę udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń złożonych przez Kierownika Ośrodka, aktów 

prawa miejscowego oraz akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje 

zawodowe pracowników. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod nr 37. 

Realizując obowiązek wynikający z art. 176 pkt 1 ustawy, Rada Miejska w Nowogrodźcu 

podjęła uchwałę nr XXXVI/250/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 -  2019, którego głównym celem było:

„stworzenie optymalnych warunków do wychowania dzieci w środowisku biologicznej rodziny 

oraz wspierania rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu obowiązków opiekuńczo 

-  wychowawczych w gminie Nowogrodziec.”

Ponadto określono cele szczegółowe:

1. Budowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin.

2. Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny.

3. Wspomaganie dziecka w środowisku szkolnym.

4. Podejmowanie działań koordynujących wobec podmiotów zajmujących się rodzinami 

dysfunkcyjnymi.

Realizatorami Programu byli m. in.: MGOPS, Urząd Miejski w Nowogrodźcu, Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Nowogrodźcu, Komisariat Policji 

w Nowogrodźcu, placówki oświatowe z terenu gminy Nowogrodziec, placówki służby zdrowia 

z terenu gminy Nowogrodziec, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, 

Kuratorska Służba Sądowa Sądu Rejonowego w Bolesławcu.
(dowód: akta kontroli str. 24-50)

W myśl art. 10 ust. 3 ustawy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo -  wychowawczych w Gminie zapewniano:

1. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne

• Na terenie gminy funkcjonował Punkt Konsultacyjno -  Informacyjny 

ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii, Przemocy, w którym udzielano 

bezpłatnie porad osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz ofiarom przemocy 

w rodzinie. Specjaliści dostępni byli: w poniedziałki od godz. 16.00 do 19.00, 

w czwartki od godz. 14.00 do 17.00, w piątki od godz. 16.30 do 19.30. W pierwszym 

półroczu 2018 r. z porad Punktu skorzystało 81 osób z problemem alkoholowym 

i 41 mających styczność z narkotykami.

2



Dodatkowo wsparcia udzielały:

• Powiatowe Centrum Wsparcia Rodzin w Bolesławcu zlokalizowane przy 

ul. Armii Krajowej 12 świadczyło pomoc w formie spotkań z psychologiem, psychiatrą 

oraz terapeutą ds. uzależnień. W 2017 r. ze wsparcia Centrum skorzystało 10 rodzin, 

w 2018 r. -  13 rodzin, 1 samotna matka w 2018 r. zamieszkała w mieszkaniu 

treningowym.

• Poradnia Psychologiczno -  Pedagogiczna w Bolesławcu.

Ponadto w siedzibie MGOPS między czerwcem a lipcem 2018 r. odbyło się 5 konsultacji 

z psychologiem w ramach „Cyklu spotkań szkoleniowych dla rodzin współpracujących 

z Asystentem Rodziny -  podopiecznych Ośrodka z trudnościami opiekuńczo -  

wychowawczymi”. W zajęciach uczestniczyło od 3 do 7 osób, po każdym spotkaniu 

psycholog sporządzał sprawozdanie.

2. Terapie i mediacje

Te pierwsze realizował Punkt Konsultacyjny oraz Powiatowe Centrum Wspierania Rodzin 

w Bolesławcu. Natomiast pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin w miarę posiadanych 

kompetencji angażowali się w procesy mediacyjne w środowiskach, w których świadczyli 

pracę. Ponadto Kierownik Ośrodka ogłosił nabór na stanowisko mediatora, który miał się 

zakończyć 10 września 2018 r.

3. Usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne

W okresie objętym kontrolą żadne dziecko, w tym także objęte pomocą asystenta rodziny 

nie wymagało potrzeby udzielenia tej formy pomocy.

4. Pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego

Z tej formy pomocy mieszkańcy gminy Nowogrodziec mogli skorzystać od poniedziałku 

do piątku w godz. 8 - 12 na terenie Ośrodka. W latach 2017 -  2018 udzielono łącznie 

60 porad prawnych.

5. Spotkania dla rodzin, mające na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie 

izolacji, zwane dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”

Na terenie gminy Nowogrodziec funkcjonował Klub Abstynenta „Czujność” oraz grupa 

psychoedukacyjna dla osób współuzależnionych. Zajęcia odbywały się w siedzibie Punktu 

Konsultacyjnego oraz prowadzili je specjaliści w nim zatrudnieni.
(dowód: akta kontroli str. 51, 55-66) 

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych 

przydzielano asystenta rodziny, po spełnieniu wymogów i na zasadach określonych 

w art. 11 ustawy. W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudnionych było trzech asystentów
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rodziny, w różnych okresach czasu, w tym jeden przebywał na zwolnieniu lekarskim. 

Pod opieką asystenta pozostawało nie więcej niż 15 rodzin. Na dzień kontroli trzydzieści 

czworo dzieci było umieszczonych w pieczy zastępczej, z czego z rodzicami ośmiorga 

prowadził pracę asystent, a z kolejnymi rodzicami dziewięciorga dzieci pracowali pracownicy 

socjalni. W pozostałych przypadkach rodzin z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej nie 

prowadzono pracy z rodziną z uwagi na brak chęci podjęcia współpracy lub pobyt rodzin poza 

terenem gminy albo z powodu śmierci rodziców.

Na podstawie analizy pięciu akt zawierających dokumentację pracy z rodziną dokonano 

oceny jej zgodności z wymogami i zasadami określonymi w ustawie i stwierdzono:

a) na podstawie przeprowadzonych w rodzinach wywiadów środowiskowych pracownik 

socjalny wskazywał konieczność przydzielenia asystenta rodziny i składał stosowny wniosek 

do Kierownika Ośrodka w celu jego pisemnej akceptacji,

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

akceptowała zasady tej współpracy,

c) dla każdej rodziny asystent sporządzał plan pracy z rodziną, we wszystkich dokumentach 

odnotowano: zakresy realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych 

sytuacji życiowych, terminy realizacji oraz przewidywane efekty,

d) raz na sześć miesięcy asystent rodziny przygotowywał okresową ocenę sytuacji rodziny, 

z którą następnie zapoznawał się Kierownik Ośrodka.

Asystent rodziny po zakończeniu pracy prowadził monitoring rodzin średnio 

do 3 miesięcy.

Ponadto w teczkach rodzin asystenci prowadzili: kartę informacyjną dotyczącą rodziny, 

diagnozę rodziny (opisywano w niej: przyczyny powstania problemu, diagnozę problemów 

występujących w rodzinie, strategię postępowania, formy wsparcia) oraz comiesięczne karty 

pracy i monitoringu pracy asystenta rodziny.
(dowód: akta kontroli str. 67-92)

Zgodnie z art. 176 pkt 3 lit. c) ustawy gmina ma obowiązek prowadzić placówkę 

wsparcia dziennego. W okresie objętym kontrolą tego typu jednostka na terenie gminy 

Nowogrodziec nie działała. W tej kwestii Kierownik Ośrodka złożył wyjaśnienia, cyt.: „ Gmina 

Nowogrodziec jest bardzo rozległa, niestety komunikacja środkami publicznymi nie jest 

zadawalająca. Do niektórych miejscowości występuje brak połączenia. Na chwilę obecną 

w każdym sołectwie organizowane są półkolonie i półzimowiska z programami w zakresie 

profilaktyki zachowań agresywnych, profilaktyki alkoholowej i narkomanii
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Żadna z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  

wychowawczych nie była objęta pomocą rodziny wspierającej, o której stanowi art. 29 ustawy. 

Kierownik OPS złożył wyjaśnienia, cyt.: „W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy 

Nowogrodziec nie funkcjonowały żadne rodziny wspierające. Było to spowodowane brakiem 

osób chętnych do pełnienia tej roli oraz kandydatów spełniających wymogi i oczekiwania 

Miejsko — Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
{dowód: akta kontroli str. 135)

Zgodnie z art. 176 pkt 5 ustawy 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. W okresie objętym kontrolą 34 dzieci pochodzących z terenu gminy 

Nowogrodziec przebywało w pieczy zastępczej, w tym 7 dzieci skierowano do placówek 

opiekuńczo -  wychowawczych, a 27 umieszczono w rodzinnej pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 191 ust. 9 i ust. 10 ustawy Gmina, na bieżąco ponosiła odpłatność za pobyt 

dzieci w pieczy zastępczej w wysokości odpowiednio 10%, 30% i 50% wydatków na opiekę 

i wychowanie dziecka podczas pobytu w pieczy zastępczej.
(dowód: akta kontroli str. 93-122)

Realizując wymóg art. 179 ust. 1 ustawy Burmistrz winien przedstawić corocznie Radzie 

Miejskiej w Nowogrodźcu sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. 

W okresie objętym kontrolą kierownik MGOPS złożył sprawozdanie z działalności Ośrodka, 

w którym zawarł informacje z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

W związku z faktem, że nie można było określić, czy został zachowany ustawowy termin 

złożenia ww. sprawozdania Kierownik złożył oświadczenie, cyt.: „ Oświadczam, 

że sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej złożone zostało do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Nowogrodźcu oraz 

przekazane zostało do wiadomości Burmistrza w ogólnym sprawozdaniu z działalności Miejsko 

— Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu w terminie do 31 marca 2018 r. ” 

Z uwagi na to, że przedmiotowe sprawozdanie odnosiło się tylko do działalności Ośrodka, 

a w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2017 -  2019 jako realizatorów wskazano 

również inne podmioty, Kierownik MGOPS jako koordynator Programu winien pozyskać 

informacje na temat jego realizacji od innych jednostek go realizujących. W późniejszym 

terminie Kierownik Ośrodka przekazał inspektorom sprawozdanie zbiorcze wraz 

z wyjaśnieniami, cyt.: „Mając na uwadze sprawozdanie informuję, że we właściwym ustawowo 

terminie zostało ono przekazane Radzie Gminy, natomiast Kierownik MGOPS sporządził
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informację zbiorową pozyskaną od realizatorów Programu”. Mając na uwadze powyższe 

w przyszłości należy właściwe dane pozyskiwać w terminie umożliwiającym przekazanie 

kompletnego sprawozdania w ustawowym terminie oraz odpowiednio dokumentować jako 

przekazanie.

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

w okresie objętym kontrolą Gmina Nowogrodziec aplikowała o środki rządowe na częściowe 

pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

W poprzednich latach Gmina otrzymała takie dofmasowanie.
(idowód: akta kontroli str. 51, 123-144)

Pomiędzy 1 sierpnia 2017 r. a 27 sierpnia 2018 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Nowogrodźcu, zatrudnionych było 6 osób na stanowisku pracownika socjalnego. 

W okresie objętym kontrolą funkcję asystenta rodziny sprawowały 3 osoby, z czego 

1 przebywała na zwolnieniu lekarskim, a na jej zastępstwo zatrudniono pracownika w dniu 

22 czerwca 2018 r. Asystenci zatrudnieni przed dniem 22 czerwca 2018 r. posiadali 

odpowiednie wykształcenie oraz złożyli komplet oświadczeń wskazanych w art. 12 ust. 1 

pkt 2 - 4  ustawy.

Asystent, który rozpoczął pracę w czerwcu 2018 r. złożył stosowne oświadczenia, o których 

stanowi art. 12 ust. 1 pkt 2 - 4  ustawy, lecz nie posiadał odpowiednich kwalifikacji. 

Udokumentował wymagany staż w pracy z dziećmi i rodziną, natomiast ukończone studnia 

wyższe wymagały uzupełnienia szkoleniem z zakresu pracy z dzieckiem lub rodziną, o których 

stanowi art. 12 ust. 1 piet 1 lit. b) ustawy. Osoba ta nie posiadała takiego kursu.

Zgodnie z art. 176 pkt 2 ustawy, gmina ma obowiązek tworzenia możliwości podnoszenia 

kwalifikacji przez asystentów rodziny. W aktach osobowych asystentów rodziny znajdowały 

się potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniach.
(dowód: akta kontroli str. 52-54)

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejsko -  

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu stwierdzono następującą 

nieprawidłowość:

1. Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta rodziny nie posiada odpowiednich 

kwalifikacji.
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Wobec stwierdzonej powyżej nieprawidłowości w działalności Ośrodka, wydaje się. 

zalecenie pokontrolne:

1. Uregulować kwestię zatrudnienia osoby na stanowisku asystenta rodziny.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 998, ze zm.).

Termin realizacji: 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z art. 197 d ust. 1 i ust. 2 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.), kontrolowana

tych zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W terminie do 31 października 2018 r. proszę powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego 

o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu.

Pouczenie

jednostka, której wydano zalecenia pokontrolne, może w terminie 7 dni od dnia otrzymania

(przewodniczący zespoli] kontrolnego)

(kierownik komórki do spraw kontroli)

(kontroler)
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