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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 8 - 9 listopada 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 Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Oleśnicy przy ul. Wojska Polskiego 13, zwanym w dalszej części 

niniejszego wystąpienia „Ośrodkiem” lub „MOPS”.

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 listopada 2017 r. do dnia 8 listopada 2018 r. funkcję Dyrektora Ośrodka pełniła 

Pani Danuta. Szczepanik, która była odpowiedzialna za realizację zadań w ocenianych 

obszarach. W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną 

z nieprawidłowościami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.



W toku postępowania kontrolnego przeprowadzono analizę udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń złożonych przez Dyrektora MOPS, aktów 

prawa miejscowego oraz akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikuje 

zawodowe pracowników. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod nr 2/2018. 

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

uchwałę nr XVIII/1.41/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego 

Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Oleśnicy na lata 2016 -  2018, którego głównym 

celem było:

„Zapewnienie zintegrowanego i kompleksowego systemu wsparcia rodziny na terenie miasta 

Oleśnica.”

Ponadto określono cele szczegółowe: ^

1. Wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka oraz w pełnieniu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczej.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie.

3. Rozwój placówek wsparcia dziennego.

Realizatorami/partnerami Programu byli m. in.: MOPS, Miejska Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Oleśnicy, Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy, Powiatowy Urząd Pracy 

w Oleśnicy, Placówki Oświatowe, Parafie Rzymskokatolickie, służba zdrowia, organizacje 

pozarządowe, lokalne media, kuratorzy zawodowi i społeczni, lokalni przedsiębiorcy.

Po każdym roku obowiązywania Programu sporządzano „Kartę monitoringu miejskiego 

programu wspierania rodziny”, w której odnotowywano realizowane działania oraz wskaźniki.
(dowód: akta kontroli str. 15-40)

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

opiekuńczo -  wychowawczych w Gminie zapewniano:

1. Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne 

W sposób ciągły prowadzone były konsultacje przez 2 psychologów zatrudnionych w MOPS, 

w tym psychologa klinicznego, certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień, 

psychoterapeutę.

Do zadań realizowanych przez psychologa w MOPS w Oleśnicy należało:

A. Prowadzenie indywidualnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla:

- osób uzależnionych od środków psychoaktywnych;

- osób współuzależnionych i członków rodzin z problemem alkoholowym; •

- ofiar przemocy (przemoc domowa, osoby po przebytej traumie i nadużyciach);



- sprawców przemocy;

- osób w kryzysie oraz rodzin w sytuacji kryzysowej;

- osób z problemami w funkcjonowaniu, zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

B. Konsultacje psychologiczne dla pracowników MOPS (pracowników socjalnych 

i asystentów rodziny).

C. Udział w Grupach Roboczych.

Dyżury odbywały się z częstotliwością raz w tygodniu: we wtorki-8.00 -  11.00 (Świetlica 

Socjoterapeutyczna przy ul. Bratniej). Natomiast od września 2018 roku dodatkowe dyżury 

psychologowie pełnili w piątki (Świetlica Środowiskowa i Klub Mikser) w' godzinach 15.00 -  

18.00. Celem tych spotkań była praca terapeutyczna z podopiecznymi uczęszczającymi do 

placówek wsparcia dziennego. *

W sumie przeprowadzonych zostało:

- 113 konsultacji z psychologiem w trakcie 120 godzin, dokładny wykaz stanowi poniższa 

tabela: '

1. Sprawcy

przemocy

17

2. Ofiary przemocy 25

3. Osoby w kryzysie 40

4. Grupy robocze 31

5. Suma konsultacji 113

6. Ilość godzin 120

- konsultacje telefoniczne i indywidualne z asystentami rodzin i pracownikami socjalnymi 

(wsparcie psychologiczne dla pracowników);

- 18 godzin konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży w Świetlicy

Socjoterapeutycznej i w Klubie Mikser.

Ponadto z oświadczenia złożonego przez Dyrektora MOPS wynika, że rodziny borykające się 

z problemami, zarówno te będące podopiecznymi Ośrodka, jak i te, które jednorazowo zgłosiły 

się po pomoc, kierowano do poradni specjalistycznych, znajdujących się na terenie Miasta 

Oleśnica, tj.:

• Specjalistycznej Poradni Rodzinnej znajdującej się w budynku Parafii NMP Matki

Miłosierdzia w Oleśnicy (56-400 Oleśnica, ul. Wileńska 4). Działalność Poradni 

polegała przede wszystkim na zapewnieniu wsparcia pedagogicznego,



, psychologicznego oraz terapeutycznego mającego na celu przezwyciężenie trudnych 

sytuacji życiowych (np. terapie uzależnień), jak również wzmacnianie funkcji rodziny, 

w tym rozwijanie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych.

• Fundacji Świętego Józefa, znajdującej się przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Oleśnicy, 

której cele działalności stanowiły: pomoc materialna i niematerialna rodzinom i osobom 

w trudnych sytuacjach życiowych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym, aktywizacja zawodowa i społeczna osób, w szczególności zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, poprzez wspieranie rozwoju.

Fundacja oferowała bezpłatne wsparcie pedagogów, pielęgniarki, prawnika, psychologa, 

rehabilitanta oraz terapeuty.

2. Terapie i mediacje *

Oprócz terapii realizowanych przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną i Fundację Świętego 

Józefa mieszkańcy Oleśnicy mogli skorzystać również z terapii dla osób współuzależnionych 

i ofiar przemocy domowej prowadzonej przez psychologa zatrudnionego w MOPS. Ponadto 

pracownicy socjalni kierowali rodziny na organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Oleśnicy Trening korelccyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy (2 edycje 

w terminach: od 28.02.2018 do 16.05.2018 r. i od 24.10.2018 do 14.12.2018 r.) oraz Trening 

Kompetencji Rodzicielskich również organizowany przez PCPR w Oleśnicy (2 edycje: 

od 8.07.2017 r. do 16.11.2017 r. i od 28.04.2018 do 13.12.2018r.)-

WMOPS zatrudniony był pracownik na stanowisku specjalisty pracy socjalnej, który posiadał 

również uprawnienia mediatora. Swoje umiejętności osoba ta wykorzystywała prowadząc 

rodziny z trudnymi problemami i konfliktami.

Rodziny wymagające mediacji kierowano również do PCPR w Oleśnicy, gdzie pracował 

mediator rodzinny.

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

W okresie od 1.10.2017 r. do 22.12.2017 r. wydano 11 decyzji przyznających pomoc w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. 

Podmiotami realizującymi ww. usługi były: Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczno- 

Edukacyjne „Progress” ul Kilińskiego 2 oraz Neurologopeda Katarzyna Burczak 

ul. Kilińskiego 2. Zakres usług dotyczył terapii: psychologicznej, neurologopedycznej, 

pedagogiki wczesnoszkołnej, pedagogiki specjalnej i integracji sensorycznej. W okresie od

5.02.2018 r. do 22.06.2018 r. pomoc ww. formie przyznano 13 osobom. Zakres usług oraz 

podmioty realizujące zadanie pozostały niezmienne.
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W kolejnym okresie, tj.: od 1.10.2018r. do 22.12.2018r. specjalistycznymi usługami 

opiekuńczymi dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi zostało objętych następnych 

9 osób. Zakres usług jak i podmioty realizujące ww. terapie pozostały niezmienne.

4. Pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego

Z oświadczania złożonego przez Dyrektora MOPS wynika, że z nieodpłatnej pomocy prawnej

mieszkańcy Oleśnicy mogli skorzystać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przy

ul.'Słowackiego 10 w godzinach:

poniedziałek godz. 8.00-12.00

wtorek godz.12.00-16.00

środa godz. 8.00-12.00

czwartek godz. 12.00-16.0(ł

piątek godz. 8.00-12.00.

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

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

Na terenie gminy nie funkcjonowała żadna grupa wsparcia.
(dowód; akta kontroli str. 43-48)

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 

62 dzieci było umieszczonych w pieczy zastępczej. Z rodzicami 22 dzieci prowadzano pracę 

socjalną lub objęci byli wsparciem asystenta rodziny. W pozostałych przypadkach ze względu 

na niechęć ze strony rodziców do współpracy, stan ich zdrowia, śmierć, pobyt w zakładzie 

karnym lub poza terenem gminy pracy tej nie prowadzono.

Analiza sześciu akt zawierających dokumentację pracy z rodziną miała na celu 

zweryfikowanie jej z wymogami i zasadami określonymi w ustawie:

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 

i przydzielał rodzinie asystenta rodziny;

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, który określał cel główny oraz 

cele szczegółowe długo i krótkoterminowe zamiast zakresów realizowanych działań mających



ł

na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Brak było przewidywanych i terminów 

realizacji, co było niezgodne z art. 15 ust. 3 ustawy;

d) raz na sześć miesięcy asystent rodziny powinien przygotować okresową ocenę sytuacji 

rodziny, którą następnie należy przekazać kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy, która 

organizuje pracę z rodziną w celu zapoznania się z nią. W MOPS takie oceny asystenci 

sporządzali w okresie 6 miesięcy od momentu stworzenia planu, a nie faktycznego rozpoczęcia 

pracy. W dokumentacji brak było potwierdzenia zapoznania się Dyrektora Ośrodka z ocenami.

Wskazane jest aby w przyszłości okresową ocenę sytuacji rodziny sporządzać nie 

rzadziej niż, co sześć miesięcy od momentu faktycznego rozpoczęcia pracy z rodziną, 

a następnie przekazywać ją do Dyrektora MOPS w celu zapoznania się z nią.

Asystent rodziny po zakończeniu pracy prowadził monitoring rodzin, który był 

uzależniony od potrzeb rodziny.

Ponadto w dokumentacji prowadzonej przez asystenta rodziny znajdowały się: diagnozy 

rodziny (z opisem sytuacji rodziny, diagnozą problemów występujących w rodzinie, zasobami 

rodziny, zasobami środowiska lokalnego), sprawozdania miesięczne z pracy asystenta rodziny 

wraz z kartami asystenta za dany miesiąc.
(dowód: akta kontroli str. 49-51, 71-91)

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

placówek wsparcia dziennego. W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy działały dwie tego 

typu jednostki: Świetlica Środowiskowa „Bratnia Dłoń” (prowadzona w formie opiekuńczej) 

Klub Młodzieżowy „Mikser” (prowadzony w formie specjalistycznej).

Opieką w powyższych placówkach objętych wsparciem było łącznie ok. 70 dzieci i młodzieży. 

Placówki wsparcia dziennego były włączone w struktury MOPS.

Żadna z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  

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

Dyrektor Ośrodka złożył wyjaśnienia, cyt.: „W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nie 

funkcjonują rodziny wspierające. Wynika to z małego zainteresowania i predyspozycji 

najbliższych osób rodzin dysfunkcyjnych W przyszłym roku planujemy wzmocnić informację 

nt. funkcjonowania Jakich rodzin. ”
(dowód: akta kontroli str. 51-53)

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 62 dzieci pochodzących z terenu Miasta

6



Oleśnicy przebywało w pieczy zastępczej, w tym 47 w pieczy rodzinnej (41 w rodzinach 

zastępczych i 6 w rodzinnych domach dziecka) i 15 w placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych.

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. 92-100)

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

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

W okresie objętym kontrolą takie sprawozdanie zostało przekazane w dniu 7 lutego 2018 r. za 

pośrednictwem Dyrektora MOPS. Z kolei, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, 

o których stanowi art. 177 ustawy, w okresie objętym kontrolą Miasto Oleśnica aplikowało

0 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 dofmasowanie. Ponadto Dyrektor MOPS poinformował, że na 

terenie Gminy realizowano również inne rządowe programy z zakresu wspierania rodziny: 

kartę dużej rodziny, pomoc państwa w dożywianiu dzieci, pomoc państwa w wychowaniu 

dzieci (5 00+).
(dowód: akta kontroli str. 14, 42-43, 48-49, 58-65,101-125)

Pomiędzy 1 listopada 2017 r. a 8 listopada 2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Oleśnicy zatrudnionych było 6 osób na stanowisku asystenta rodziny, z czego na 

dzień kontroli 5 osób posiadało odpowiednie kwalifikacje, w tym jedna uzupełniła je w trakcie 

trwania umowy (zatrudniona od dnia 1.09.2017 r., kurs kwalifikacyjny ukończono

21.07.2018 r.), natomiast kolejna osoba bez kwalifikacji była w trakcie ich uzupełniania 

(zatrudniona od dnia 13.05.2015 r.). Wszystkie osoby złożyły komplet oświadczeń wskazanych 

w art. 12 ust. 1 pkt 2 - 4  ustawy.

Kwestie związane z pobieraniem dotacji w ramach programu „asystent rodziny

1 koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na pracowników, którzy nie posiadali odpowiednich 

kwalifikacji zostaną wyjaśnione w odrębnym postępowaniu.

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

kwalifikacji przez asystentów rodziny. W aktach osobowych asystentów rodziny znajdowały 

się potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniach.

{dowód: akta kontroli str. 13-14,126-129)



*

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Plany pracy z rodziną nie obejmowały: zakresów realizowanych działań mających na 

celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, terminów ich realizacji oraz dla 

konkretnego działania nie określano przewidywanego efektu.

2. Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta rodziny nie posiadała odpowiednich 

kwalifikacji.

W związku z powyższym wydaje się zalecenia 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: na bieżąco.

2. 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 

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

tych zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia.

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

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

Pouczenie

%
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