
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia , b października 2018 r.

ZP-KNPS.431.2.64.2018.TB

Pani
Katarzyna Starzyńska
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głuszycy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 2 0 - 2 1  września 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 Magda Saska -  inspektor wojewódzki, kontroler 

z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 

Wrocławiu przeprowadzili kontrolę kompleksową w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 38, zwanym w dalszej części niniejszego 

wystąpienia „Ośrodkiem” lub „OPS”.

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 września 2017 r. do dnia 21 września 2018 r. funkcję Dyrektora Ośrodka pełniła 

Pani Katarzyna Starzyńska, 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 Dyrektora OPS, aktów 

prawa miejscowego oraz akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje 

zawodowe pracowników. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod nr 1/2018. 

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

uchwałę nr XXI/134/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny dla Gminy Głuszyca na lata 2016-2018, którego głównym celem było: 

„Stworzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Głuszyca.”

Ponadto określono cele szczegółowe, w których wskazano konkretne zadania:

1. Budowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin.

2. Wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny.

3. Wspomaganie dziecka w środowisku szkolnym.

4. Opieka nad dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo.

5. Poprawa stanu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży oraz zapobieganie 

uzależnieniom i zjawiskom przemocy.

Realizatorami Programu byli m. in.: OPS, Urząd Miejski w Głuszycy, Punkt Interwencji 

Kryzysowej w Głuszycy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu, Komisariat 

Policji w Głuszycy, Zespół Interdyscyplinarny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Kuratorzy Sądowi, Placówki służby zdrowia, 

Placówki oświatowe, stowarzyszenia, fundacje.
(dowód: akta kontroli str. 15-26)

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

opiekuńczo -  wychowawczych w Gminie zapewniano:

1. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne

W ramach działań, rodziny przeżywające trudności opiekuńczo - wychowawcze oraz inne 

dysfunkcje mogły skorzystać ze wsparcia psychologa pełniącego dyżur raz w tygodniu, 

tj.: w środy w godzinach od 7:30 do l l : 3 0 w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy OPS 

Głuszyca. W okresie od 01 września 2017 do 01 września 2018 roku psycholog udzielił 

wsparcia 78 osobom. W szkołach na terenie Gminy Głuszyca prowadzono poradnictwo 

psychologiczno-pedagogiczne oraz konsultacje zarówno dla rodziców jak i dzieci. W celu 

przywrócenia rodzinom zdolności prawidłowego wypełniania obowiązków rodzicielskich 

prowadzona była ścisła współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Wałbrzychu, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń 

w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu oraz
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z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

W ramach wymienionej współpracy prowadzono konsultacje dotyczące rodzin 

dysfunkcyjnych w celu podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej tych 

rodzin. Ponadto pracownicy socjalni oraz asystent rodziny w ramach posiadanych 

kompetencji również udzielali konsultacji i poradnictwa w środowiskach, w których 

pracowali.

2. Terapie i mediacje

W Punkcie Interwencji Kryzysowej zatrudnieni byli: terapeuci ds. uzależnień, przemocy 

w rodzinie oraz psycholog. Terapeuta ds. uzależnień przyjmował osoby zainteresowane 

wsparciem w każdy poniedziałek w godzinach od 8:00 do 13:00, natomiast terapeuta 

ds. przemocy oferował pomoc w każdy piątek w godzinach od 9:00 do 11:00. Informacja 

dotycząca możliwości skorzystania z tej formy pomocy zamieszczona była na stronie 

internetowej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie OPS. W okresie od stycznia 

2017 r. do dnia 20 września 2018 r. do Punktu zgłosiło się 226 osób. Specjalista 

ds. problemów alkoholowych udzielił wsparcia 96 osobom, natomiast specjalista 

ds. przemocy w rodzinie konsultował 52 osoby. Psycholog udzielił wsparcia 78 osobom. 

Z pomocy terapeutów skorzystało 37 osób z problemem przemocy w rodzinie.

Ośrodek nie posiadał wśród pracowników zatrudnionego mediatora, czy też specjalisty 

ds. mediacji. W ramach swoich kompetencji pracownicy socjalni oraz psycholog brali 

udział w mediacjach wypracowując wspólne rozwiązania trudnych, konfliktowych sytuacji.

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

W ramach Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Głuszyca 

przy OPS działał bezpłatny punkt poradnictwa prawnego, który zapewniał: fachowe 

poradnictwo, pomoc w interpretacjach aktów prawnych, zastosowania prawa, pisanie 

pozwów, podań i inne. Poradnictwo prawne świadczone było głownie w zakresie prawa 

rodzinnego i cywilnego. Punkt prowadził pracownik posiadający wykształcenie prawnicze. 

Osoba zainteresowana mogła zgłosić się po poradę w godzinach pracy Ośrodka lub 

skorzystać z pomocy po wcześniejszym umówieniu. Mieszkańcom Gminy Głuszyca 

znajdującym się w trudnej sytuacji zapewniono pomoc prawną również w Urzędzie Miasta 

w Głuszycy, gdzie raz w tygodniu we wtorki w godzinach od 11:00 do 13:00 przyjmował 

radca prawny.



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

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

W tym zakresie Dyrektor OPS złożył wyjasnenia, cyt.: „W Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Głuszycy nie funkcjonuje "grupa wsparcia” lub "grupa samopomocowa" dla rodzin, 

W marcu 2018 roku Ośrodek podjął działania w celu zwiększenia usług dla rodziny. 

W ramach działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych / 9.2.1 Dostęp do 

wysokiej jakości usług społecznych -  konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskiego we 

współpracy z Fundacją Rozwoju Ekonomi Społecznej FRES z Wałbrzycha został napisany 

projekt "Dolny Śląsk dla Rodziny", w którego założeniach było min. ukorzenie „grup 

wsparcia” dla rodzin. W chwili obecnej oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu. ”
X (dowód: akta kontrolistr. 27-31)

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych 

przydzielano asystenta rodziny, po spełnieniu wymogów i na zasadach określonych 

w art. 11 ustawy. Pod opieką asystenta pozostawało nie więcej niż 15 rodzin. Na dzień kontroli 

17 dzieci było umieszczonych w pieczy zastępczej. Z rodzicami 11 prowadził pracę asystent, 

a ze względu na brak efektów lub niechęć do współpracy pracę zakończono z rodzicami 

10 dzieci. Rodzice 6 dzieci w ogóle nie nawiązali współpracy z asystentem. Z rodzicami 

wszystkich dzieci prowadzono natomiast pracę socjalną.

Na podstawie analizy sześciu 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 Dyrektora Ośrodka w celu jego pisemnej akceptacji. Dyrektor wyrażał akceptację na 

wywiadzie środowiskowym. W przypadku jednej rodziny w dokumentacji stwierdzono brak: 

wywiadu środowiskowego, wniosku o przydzielenia asystenta oraz zgody Dyrektora na 

przydzielenia asystenta rodzinie. W tej kwestii Dyrektor OPS złożył wyjaśnienia, cyt.: 

„ W związku z brakiem kopii wywiadu środowiskowego w aktach rodziny Pani B. Z., wyjaśniam, 

że odstąpiono wówczas od przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z uwagi na fakt, że 

o objęcie rodziny wsparciem Asystenta wystąpił Sąd Rejonowy IV  Wydział Rodziny i Nieletnich 

w Wałbrzychu. W chwili obecnej bez względu na fakt, kto zwróci się z wnioskiem o objęcie 

rodzin wsparciem Asystenta każdorazowo przeprowadzane są wywiady środowiskowe. ” 

Analiza dokumentacji potwierdziła, że w innych przypadkach, gdy Sąd wskazywał na 

konieczność objęcia rodziny wsparciem asystenta w teczce tej rodziny znajdował się komplet 

dokumentów.
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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. Asystent rodziny w planie pracy 

z rodziną określał cel główny, następnie wskazywał cele szczegółowe zamiast zakresów 

realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 

następnie dookreślano efekty, których było zdecydowanie mniej niż wspomnianych „celów 

szczegółowych”. Również dla każdego „celu szczegółowego” nie ujęto terminu realizacji, tylko 

na wstępie dokumentu wskazano, że cały plan będzie realizowany przez 

3 miesiące. W przyszłości przy tworzeniu planu pracy z rodziną należy wskazywać: zakresy 

realizowanych działań (...) wraz z przewidywanymi dla nich efektami oraz odrębne terminy 

ich realizacji.

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

z którą następnie zapoznawał się Dyrektor Ośrodka.

Asystent rodziny po zakończeniu pracy prowadził monitoring rodzin, który był 

uzależniony od potrzeb rodziny.
(dowód: akta kontroli str. 32-45)

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

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

Gminy Głuszyca nie działała. W tej kwestii Dyrektor OPS złożył wyjaśnienia, cyt.: „ Niniejszym 

oświadczam, że Gmina Głuszyca nie posiada na swoim terenie placówki wsparcia dziennego 

z powodu braku lokalu, który mógłby być przeznaczony na ten cel. Jednocześnie informuję, że 

prowadzone były rozmowy z Burmistrzem Głuszycy w sprawie utworzenia ośrodka przy 

Centrum Kultury (CK) w Głuszycy, jednak z uwagi na fakt, że budynek ten nie spełniłby 

wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona 

płacówka wsparcia dziennego, odstąpiono od je j utworzenia. Na terenie Gminy Głuszyca 

funkcjonuje 7 świetlic w tym 3 na terenie sołectw, 1 na terenie miasta Głuszyca oraz 3 świetlice 

przyszkolne, gdzie dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo otrzymują odpowiednie 

wsparcie i pomoc. Ponadto Gmina Głuszyca realizuje zadania z zakresu organizacji czasu 

wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez całoroczną działalność C K - MBP (Centrum Kultury -  

Miejska Biblioteka Publiczna) w Głuszycy, które posiada szeroką ofertę zajęć dla dzieci 

i młodzieży zarówno w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych ja k  i okresie ferii zimowych oraz 

wakacji
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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 ust&wy. 

Dyrektor Ośrodka złożył wyjaśnienia, cyt.: „Niniejszym oświadczam, że Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Głuszycy nie posiada zawartych umów z rodzinami wspierającymi z powodu 

braku zapotrzebowania na takiego typu wsparcie. Jednocześnie informuję, że prowadzony jest 

nabór na pełnienie funkcji rodziny wspierającej, dotychczas nie wpłynęła żadna kandydatura 

Informacja o naborze dostępna była na stronie internetowej OPS.
(dowód: akta kontroli str. 46-48)

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 17 dzieci pochodzących z terenu Gminy 

Głuszyca przebywało w 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 w tym 

zakresie.
(dowód: akta kontroli str. 49-117)

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

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

W okresie objętym kontrolą takie sprawozdanie zostało przekazane w dniu 12 marca 2018 r. 

za pośrednictwem Dyrektora OPS Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głuszycy. Z kolei, 

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

objętym kontrolą Gmina Głuszyca 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 także takie dofinasowanie. 

Ponadto Dyrektor OPS poinformował, cyt.: „Gmina Głuszyca w ramach swoich działań 

reałizuje rządowe programy pomocowe: Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania", w ramach którego z pomocy skorzystało od 1 września 2017 roku do 20 września 

2018 roku 123 rodziny w tym 16 dzieci i młodzieży. W ramach wieloletniego Programu "Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania" został opracowany i przyjęty Uchwałą Rady Miasta program 

osłonowy „Pomoc gminy Głuszyca w zakresie dożywiania” na lata 2015 -  2020, w ramach, 

którego objęto pomocą w postaci ciepłego posiłku dwoje uczniów z terenu Gminy Głuszyca. 

Gmina Głuszyca realizuje Program „Rodzina 500+ ”, z uwagi na fakt, że realizatorem zadania 

jest Urząd Miejski w Głuszycy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy nie posiada danych
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dotyczących ilości dzieci, które skorzystały z Programu. Ośrodek Pomocy Społecznej, również 

realizuje Rządowy Program Kartę Dużej Rodziny. W okresie od 1 września 2017 roku do 

20 września 2018 roku zamówiono 224 Karty Dużej Rodziny dla osób z terenu Gminy Głuszyca. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ realizowany w Gminie Głuszyca 

we współpracy z Caritas Diecezji Świdnickiej w okresie od sierpnia 2017 roku do 31 maja 2018 

roku został skierowany do 485 rodzin ”.
(dowód: akta kontroli str. 30,118-146)

Pomiędzy 1 września 2017 r. a 20 września 2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Głuszycy zatrudnione były 4 osoby na stanowisku pracownika socjalnego, które posiadały 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W okresie objętym kontrolą funkcję asystenta rodziny 

sprawowały 2 osoby, z czego 1 przebywała na urlopie macierzyńskim, d na jej zastępstwo 

zatrudniono pracownika w dniu 1 kwietnia 2018 r. Obaj asystenci posiadali odpowiednie 

wykształcenie, natomiast tylko ten zatrudniony od 1 kwietnia 2018 r. złożył komplet 

oświadczeń wskazanych w art. 12 ust. 1 pkt 2 - 4  ustawy. W aktach asystenta rodziny 

przebywającego na urlopie macierzyńskim znajdowało się tylko oświadczenie o nieskazaniu 

prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

W związku z brakiem wymaganych oświadczeń Dyrektor Ośrodka złożył wyjaśnienia, cyt.: 

„Niniejszym oświadczam, że Asystent rodziny - Pani K. M. była zatrudniana przez 

poprzedniego Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy, który nie dopełnił obowiązku 

ustawowego dotyczącego złożenia oświadczenia przez Asystenta rodziny o tym, że nie jest i nie 

był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani 

ograniczona, jak i oświadczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy 

taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego ”. Jednocześnie Dyrektor 

OPS zobowiązał się do uzupełniania dokumentacji pracownika o niezbędne oświadczenia 

w momencie jego powrotu z urlopu macierzyńskiego.

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 2 szkoleniach.

{dowód: akta kontroli str. 147-151)
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W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Głuszycy stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W planach pracy z rodzina nie wskazywano: zakresów realizowanych działań maj ących 

na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, terminów ich realizacji oraz dla 

konkretnego działania nie określano przewidywanego efektu.

W związku z powyższym wydaje się zalecenie pokontrolne:

1. W planach pracy z rodziną określać zakresy realizowanych działań mających na celu 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, terminy ich realizacji oraz dla każdego 

działania wskazywać przewidywane efekty.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

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

Termin realizacji: 30 listopada 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 

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

tych zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W terminie do 30 listopada 2018 r. proszę powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego 

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

Pouczenie
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