
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ■ < i czerwca 2018 r.

ZP-KNPS.431.2.33.2018.OW

Pani
Danuta Grzesiak
Kierownik
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lwówku Śląskim

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 28 -  29 maja 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), zwany dalej „ustawą”, kontrolerzy: Olga Wojnarowicz -  

inspektor wojewódzki, przewodnicząca i Tomasz Borecki -  inspektor wojewódzki 

z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Miejsko - 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim, przy Al. Wojska Polskiego 27, 

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 systemu pieczy zastępczej z wymaganymi 

kwalifikacjami.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 roku 

przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2018 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 28 maja 2018 r. funkcję 

Kierownika Ośrodka pełniła Pani Danuta Grzesiak odpowiedzialna za realizację zadań



w ocenianych obszarach. W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się 

ocenę pozytywną, 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 asystenta rodziny. Akta osobowe w zakresie dokumentacji 

potwierdzającej kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych oraz kierownika 

zweryfikowane zostały w trakcie kontroli o numerze ZP-KNPS.431.6.15.2018.HS, 

przeprowadzonej w kwietniu 2018 r. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod 

nr 2. 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 Miejska w Lwówku 

Śląskim podjęła uchwałę nr XXIX/251/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 -  2019. Głównym celem Gminnego 

Programu było:

Wsparcie rodzin, które przeżywają trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo -  

wychowawczych z terenu gminy.

Dookreślono również cele szczegółowe:

1. Poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców.

2. Zapewnienie szczególnej ochrony dzieciom w rodzinach zagrożonych.

3. Umożliwienie powrotu dzieciom z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych.

Priorytetem było stworzenie działań profilaktycznych i osłonowych tak, aby zapobiegać 

marginalizacji i społecznemu wykluczeniu mieszkańców. Realizatorami ww. Programów byli 

m. in.: MOPS, Placówki Oświatowe, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Policja, Straż Miejska, Zespół Interdyscyplinarny, Punkt Interwencji 

Kryzysowej, Sąd Rejonowy, Zespół Kurateli Sądowej, Poradnia Leczenia Uzależnień, Klub 

Abstynenta „Świt”, Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, Świtlica socjoterapeutyczna.

Potwierdzeniem realizacji zadań określonych w ww. Programie było m. in. obejmowanie 

rodzin przeżywających trudności opieką asystenta rodziny lub pracownika socjalnego oraz 

przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej.
{dowód: akta kontroli str. 14-29)
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Zgodnie z art. 10 ustawy za prowadzenie pracy z rodziną odpowiedzialna jest gmina lub 

podmiot, któremu gmina zleciła realizację zadań. Na mocy uchwały Rady Miejskiej Gminy 

Lwówek Śląski nr XLIII/369/10 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko 

- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim, za realizację zadań 

dotyczących pracy z rodziną odpowiada GOPS, powołując się na akty prawne aktualne 

na dzień tworzenia ww. Uchwały. Do ww. dokumentu dołączona została Opinia Prawna 

dotycząca statutu Miejsko -  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim 

mówiąca, że zapis w rozdziale II Cele i zadania działania Ośrodka §4 pkt 9 „Zadania Ośrodka 

obejmują w szczególności (...) 9. realizację innych zadań wynikających z przepisów prawa” 

obejmuje także czynności wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowaniu dzieci oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, przez co nie wymaga zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lwówku Śląskim.

Ponadto Kierownik Ośrodka posiadał imienne upoważnienie Burmistrza Gminy 

i Miasta Lwówek Śląski z dnia 11 września 2015 r. udzielające, na podstawie zarządzenia nr 

OR.0050.96.2015 z dnia 11 września 2015 r., uprawnień do prowadzenia postępowań 

w sprawach z zakresu wspierania rodziny wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz do wydawania w tych sprawach 

decyzji administracyjnych.
(idowód: akta kontroli str. 30-51)

W obszarach pracy z rodziną, o których stanowi art. 10 ust. 3 ustawy, poradnictwo 

specjalistyczne w szczególności psychologiczne i prawne w mieście i gminie Lwówek Śląski 

świadczone było osobom i rodzinom mającym trudności życiowe, czy wymagającym pomocy 

lub wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów. Przy Miejsko -  

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim funkcjonuje Punkt Interwencji 

Kryzysowej. W punkcie w środy (w godz. 15.30 -  17.30) i czwartki (w godz. 16.00 -  18.00) 

pełnione są dyżury certyfikowanego specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy 

w rodzinie, interwenta kryzysowego, specjalistę pracy socjalnej oraz psychologa klinicznego, 

także z przygotowaniem interwenta kryzysowego. Rodziny wraz z dziećmi mogą korzystać 

ze wsparcia Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w zakresie terapii rodzin, 

psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz biofeedback. Pomocy udzielają także 

lekarze psychiatrzy w Poradni Zdrowia Psychicznego, przyjmujący raz w tygodniu (piątek). 

Rodziny dotknięte problemem uzależnienia oraz współuzależnienia mają możliwość 

otrzymania pomocy
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w Poradni Leczenia Uzależnień, terapia w tym zakresie udzielana jest indywidualnie 

i grupowo przez psychologa i terapeutę uzależnień.

Osoby mające trudności w rozwiązywaniu konfliktów kierowane są do mediatora pracującego 

przy Sądzie Okręgowym w Jeleniem Górze. Również pracownicy socjalni, kierownik 

Ośrodka oraz asystent rodziny w ramach posiadanych kompetencji oferuje pomoc w 

rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.

W 2017 r. złożony został jeden wniosek o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych, 

jednak z uwagi na rezygnację strony, umorzono postępowanie w ww. sprawie. Z uwagi 

na brak zgłoszeń, Ośrodek w okresie objętym kontrolą nie udzielał usług opiekuńczych 

i specjalistycznych.

W zakresie poradnictwa prawnego w Punkcie Interwencji Kryzysowej, również w zakresie 

prawa rodzinnego, raz w tygodniu (czwartki w godz. 7.30 -  8.30) dyżur pełnił radca prawny. 

Przy MGOPS w Lwówku Śląskim prowadzona była również grupa wsparcia dla osób 

z problemem alkoholowym. Spotkania odbywały się w każdą środę w Klubie Abstynenta 
„Świt”.

Na terenie gminy działa także grupa wsparcia Al. -  Anon wspierająca rodziny osób 

uzależnionych od alkoholu. Spotkania grupy odbywały się raz w tygodniu (wtorki od 

godz. 18.00) w budynku Caritas. Na terenie Ośrodka prowadzona jest także grupa wsparcia 
dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.

(idowód: akta kontroli str. 52-53)

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 zatrudniony był jeden asystent 

rodziny w wymiarze całego etatu, nie łączył przy tym pracy asystenta z obowiązkami 

pracownika socjalnego, co zgodne jest z art. 17 ustawy. Pod opieką asystenta pozostawało 

10 rodzin. Praca asystenta realizowana była „w terenie”.

Na podstawie akt zawierających dokumentację pracy z rodziną dokonano oceny jej zgodności 

z wymogami i zasadami określonymi w Rozdziale 2 ustawy i stwierdzono:

a) na podstawie przeprowadzonych w rodzinach wywiadów środowiskowych pracownik 

socjalny wskazywał na konieczność przydzielenia asystenta rodziny, jednakże w przypadku 

dwóch rodzin brakowało dokumentów potwierdzających przeprowadzony wywiad (w jednej 

z ww. rodzin asystent przydzielony został na podstawie decyzji sądu NSM'246/15 z dnia 

21 kwietnia 2016 r.). W każdym przypadku złożony został stosowny wniosek do Kierownika 

Ośrodka w celu jego pisemnej akceptacji; W przyszłości należy kontrolować aby przed
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złożeniem wniosku do kierownika o przydzielenie asystenta rodziny, pracownik socjalny 

każdorazowo przeprowadzał wywiad środowiskowy.

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

akceptowała zasady tej współpracy;

c) sporządzano plan pracy z rodziną zawierający zakres działań, terminy ich realizacji oraz 

przewidywane efekty,

d) asystent rodziny przygotowywał okresową ocenę sytuacji rodziny. Aktualizacje odbywały 

się od ok. 2 do 6 miesięcy w zależności od potrzeb i efektów pracy z rodziną. Dokument 

przekazywano następnie do kierownika jednostki. Sprawozdanie zawierało opis wszystkich 

zadań podjętych wobec i na rzecz rodziny, a także rokowania dotyczące dalszej współpracy.

e) w przypadku rodzin, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej asystent 

dostawał zaproszenia na posiedzenia zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci 

i w nich uczestniczył, jak również w miarę możliwości był w kontakcie z koordynatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej,

f) asystent po zakończeniu pracy z rodziną sporządzał sprawozdanie z zakończenia pracy 

z rodziną, w którym opisane były wnioski. Każda rodzina po zakończonej współpracy była 

nadal monitorowana.
{dowód: akta kontroli str. 54-60)

Zgodnie z oświadczeniem Kierownika Ośrodka, w okresie objętym kontrolą, ze względu 

na brak środków finansowych oraz na niedysponowanie odpowiednią bazą lokalową, 

na terenie gminy nie funkcjonowała żadna placówka wsparcia dziennego zorganizowana 

i prowadzona na podstawie przepisów, zgodnie z art. 176 pkt 3 c ustawy. Z uwagi na to, że 

prowadzenie placówek wparcia dziennego należy do zadań własnych gminy, należy podjąć 

czynności zmierzające do utworzenia ww. działalności.

{dowód: Akta kontroli str. 61)

W toku czynności kontrolnych ustalono, że na terenie miasta i gminy Lwówek Śląski nie 

funkcjonowała rodzina wspierająca. Powodem takiego stanu rzeczy był brak osób, chcących 

wziąć na siebie podobne zobowiązanie. Ośrodek cyklicznie poszukuje chętnych do pełnienia 

funkcji rodziny wspierającej, do tej pory jednak nikt się nie zgłosił. Asystent rodziny 

współpracuje i angażuje do pracy dalszą rodzinę dziecka, pełnią oni wtedy funkcję 

wspierającą i pomocniczą.
{dowód: akta kontroli str. 61-62)
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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. Na dzień kontroli w pieczy zastępczej przebywało 

32 wychowanków z terenu Miasta i Gminy Lwówek Śląski. Z rodzicami prowadzona była 

praca w celu powrotu dzieci, czworo wróciło do rodzin biologicznych. W związku 

z powyższym kierownik Ośrodka przedstawił losowo wybrane noty księgowe z kwietnia 

2018 r., z których wynika, iż gmina na bieżąco ponosiła odpłatność za pobyt dzieci w pieczy 

zastępczej w wysokości 50 %, 30 % lub 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.
{dowód: akta kontroli str. 63-72)

Realizując wymóg art. 179 ust. 1 ustawy Kierownik Ośrodka przedstawia corocznie

Radzie Miasta sprawozdanie z działalności jednostki, w tym również z realizacji zadań i

z zakresu wspierania rodziny. W okresie objętym kontrolą takie sprawozdanie przekazano 

Radzie Miejskiej w Lwówku Śląskim dnia 26 marca, zgodnie z terminem określonym 

w ww. ustawie. Z kolei, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, o których stanowi 

art. 177 ustawy, w okresie objętym kontrolą, gmina realizowała i aplikowała o środki rządowe 

na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w wymiarze całego etatu.
{dowód: akta kontroli str. 73-86)

Akta osobowe w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe 

pracowników socjalnych oraz kierownika zweryfikowane zostały w trakcie kontroli

o numerze ZP-KNPS.431.6.15.2018.HS, przeprowadzonej w dniach 18-20 kwietnia 2018 r. 

przez pracowników Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu i
Wojewódzkiego. Asystent rodziny posiadał odpowiednie wykształcenie oraz złożył stosowne 

oświadczenia, o których stanowi art. 12 ust. 1 pkt 2 - 4  ustawy.

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

kwalifikacji przez asystentów rodziny. W teczkach osobowych asystenta rodziny, który 

zatrudniony był w czasie kontroli znajdowało się potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniach:

• „Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej z perspektywy zadań JST”,

• „Urazy spowodowane przemocą domową”,

• „Prawo w obronie dziecka zagrożonego przestępstwem”,

• „Elementy prawa istotne w pracy Asystenta Rodziny. Psychospołeczne 

zagadnienia funkcjonowania rodziny”,

• „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
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e „Współpraca pracownik socjalny -  asystent rodziny -  koordynator pieczy 

zastępczej”,

® „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -  podstawowy algorytm postępowania”,

• „Szkolenie przygotowujące 4o kontroli realizowanych przez urzędy wojewódzkie. 

Asystent rodziny -  prawa, obowiązki, dokumentacja. Kierownik asystenta rodziny 

-  czego wymagać, co dawać, jak dokumentować”,

Oraz czterech spotkaniach superwizyjnych.

Wobec dokonanych ustaleń nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń 

pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: 

Dz.U. 2018, poz. 998).

{dowód: akta kontroli str. 88-105)
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(przewodniczący)

Z up, WOdEWuDY DOLNOŚLĄSKIEGO

Zdrowia i Polityki Społecznej
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(kontroler) (kierownik komórki do spraw kontroli)
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