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WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia listopada 2018 r.

ZP-KNPS.431.2.72.2018.MS1

Pan
Marian Pierzynka
Dyrektor
Świetlicy Środowiskowej Nr 3
w Boguszowie - Gorcach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 29 -  30 października 2018 r. na podstawie art. 186 pkt 3 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: Magda Saska -  

inspektor wojewódzki, przewodnicząca i Grzegorz Kownacki -  inspektor wojewódzki, 

kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę kompleksową w trybie zwykłym w Świetlicy 

Środowiskowej Nr 3 w Boguszowie - Gorcach przy ul. Szkolnej 2, zwanej w dalszej części 

niniejszego wystąpienia „Świetlicą” lub „Placówką”.

Przedmiot kontroli obejmował działalność placówki wsparcia dziennego 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 października 2017 r. do dnia 29 października 

2018 r. funkcję Dyrektora pełnił Pan Marian Pierzynka odpowiedzialny za realizację zadań 

w ocenianych obszarach.

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę negatywną, 

a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.



Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 1. Postępowanie 

kontrolne zostało przeprowadzone na podstawie udostępnionej dokumentacji merytorycznej 

realizowanych zadań i oświadczeń złożonych przez Dyrektora Świetlicy.

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem 

w placówce wsparcia dziennego. Świetlica Środowiskowa Nr 3 jest placówką wsparcia 

dziennego prowadzoną przez Gminę i usytuowaną w centrum Boguszowa -  Gorcach. Mieści 

się ona w lokalu, na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 2 w Boguszowie- 

Gorcach. Placówka została utworzona na mocy uchwały nr XXX/183/13 Rady Miejskiej 

w Boguszowie - Gorcach z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia czterech Świetlic 

Środowiskowych w Gminie Boguszów -  Gorce oraz nadania im statutu.

W przedmiotowym statucie stwierdzono występowanie błędów merytorycznych:

1. w rozdziale I § 1, cyt.: „Świetlica Środowiskowa jest placówką opiekuńczo- 

wychowawczą wparcia dziennego (...) ” -  placówka opiekuńczo -  wychowawcza jest 

formą pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego prowadzone są w formie 

opiekuńczej, specjalistycznej oraz pracy podwórkowej;

2. w rozdziale I § 2, cyt.: „ Wychowawcy -  rozumie się przez to osobę/nauczyciela, który 

prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Świetlicy Środowiskowej” -  art. 26 

ustawy określa na jakich stanowiskach mogą być zatrudnione osoby pracujące 

z dziećmi;

3. w rozdziale I § 5, cyt.: „Siedzibą Świetlicy Środowiskowej Nr 3 jest lokal znajdujący 

się przy ul. Świerczewskiego 5a w Boguszowie — Gorcach” — obecnie Placówka 

znajduje się przy ul. Szkolnej 2, co nie zostało uregulowane w ww. dokumencie.

4. w rozdziale III § 17, cyt.: „Przyjmowanie dzieci do Świetlicy Środowiskowej odbywa 

się na pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego ” -  pominięto fakt, że na wniosek 

sądu dziecko również może zostać skierowane do placówki wsparcia dziennego 

(art. 23 ust. 3 ustawy).

Ponadto w przedmiotowej uchwale oraz statucie przywoływana jest instytucja „Miejskiego 

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Boguszowie-Gorcach” (MZEAS), 

natomiast z oświadczenia złożonego przez Dyrektora wynika, że ww. instytucja została 

zlikwidowana z dniem 31 grudnia 2016 r., a w jej miejsce powołano Centrum Obsługi 

Jednostek w Boguszowie-Gorcach. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXVI/159/16 Rady 

Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki 

budżetowej -  Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach, w wykazie jednostek 

obsługiwanych przez ww. Centrum nie zostały ujęte placówki wsparcia dziennego. Wobec



powyższego działalność Świetlicy Środowiskowej Nr 3 w Boguszowie-Gorcach, jak również 

pozostałych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy jest nieuregulowana prawnie.
(dowód: akta kontroli str. ¡4-21,22,31)

Zgodnie z zapisami art. 18b ustawy placówka wsparcia dziennego może być 

prowadzona w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w przepisach 

wykonawczych do ustaWy. Wymagania te zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych 

i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia 

dziennego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1630).

Na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzono, że Świetlica nie posiada pozytywnej 

opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego, nie przedstawictao również opinii 

komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Dyrektor w tej kwestii złożył 

wyjaśnienia, cyt.: „Informuję, że nie mamy opinii, decyzji Straży Pożarnej, Inspekcji 

Sanitarnej dotyczących Świetlic Środowiskowych Nr 3 i 4. Świetlice te były realizowane 

w ramach inwestycji gminnych i zostały przekazane MZEASZ do użytkowania. Dodać należy, 

że Świetlice te są co roku kontrolowane przez pracowników Sanepidu i brakjest jakichkolwiek 

zastrzeżeń dotyczących ww. lokali”. Analiza protokołu kontroli nr 68/HDM/17 z dnia 11 maja 

2017 r. przeprowadzonej przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Wałbrzychu potwierdziła, że kontrola sanitarna nie wykazała nieprawidłowości.

W związku z brakiem pozytywnych opinii właściwego państwowego inspektora 

sanitarnego oraz komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej nie można 

jednoznacznie stwierdzić czy Placówka spełnia standardy określone w ww. rozporządzeniu.
(dowód: akta kontroli str. 23-28)

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy, Placówka, współpracowała z rodzicami lub 

opiekunami dzieci, a także z placówkami oświatowymi.

Dyrektor Świetlicy złożył oświadczenie, z którego wynika, że wychowawcy współpracowali

na co dzień z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej, pedagogami szkolnymi

oraz rodzicami/opiekunami prawnymi. Rodziców włączano we wspólną organizację

uroczystości dla dzieci (np. mikołajki, Dzień Dziecka), czy wycieczek, spotkań oraz gier»
i zabaw. Ponadto w ramach projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej 

pn.: „Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji” starano się włączać rodziców 

w działania na rzecz Placówki. Dodatkowo podejmowano starania mające na celu przede ' 

wszystkim wzmacniać rolę i funkcję-rodziny poprzez rozwijanie umiejętności opiekuńczo -



wychowawczych, podnoszenie świadomości w zakresie funkcjonowania rodziny, jak również 

pomagano w jej integracji.

Ponadto na terenie Świetlicy działał Klub Rodzica i Dziecka w ramach, którego rodzice mogli 

skorzystać z porad psychologa, logopedy, wymienić doświadczenia z innymi rodzicami, jak 

również pobawić się z dzieckiem. Dyrektor nie przedstawił dokumentów potwierdzających 

ww. współpracę. Wskazane jest dokumentowanie pracy prowadzonej z rodzicami/opiekunami 

prawnymi dzieci uczęszczających do Placówki.
(idowód: akta kontroli str. 29)

Pobyt dziecka w Placówce był nieodpłatny, co jest zgodne z art. 23 ust. 2 ustawy. 

Z oświadczenia złożonego przez Dyrektora wynika, że Świetlica była prowadzona w formie 

ł opiekuńczej., Jednocześnie w związku z realizacją wcześniej wspomnianego projektu 

odbywały się tam również zajęcia typowe dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych 

w formie specjalistycznej (zajęcia grupowe socjoterapeutyczne, trening zastępowania agresji, 

zajęcia z logopedą). W ramach pracy w formie opiekuńczej Placówka zapewniała opiekę 

i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe 

oraz rozwój zainteresowań (art. 24 ust. 2 ustawy). Natomiast w związku z faktem 

prowadzenia zajęć w formie specjalistycznej w placówce wsparcia dziennego powinny być 

realizowane indywidualne programy korekcyjne, programy psychokorekcyjne lub 

psychoprofilaktyczne, w szczególności terapia pedagogiczna, psychologiczna i socjoterapia 

(art. 24 ust. 3 pkt 2 ustawy). Placówka nie dysponowała ww. dokumentami.

Ponadto w ramach projektu na terenie kontrolowanej jednostki odbywały się zajęcia z języka 

angielskiego i zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne.

W Świetlicy przestrzegany był przepis art. 28 ust. 2 ustawy, w myśl którego w tym samym 

czasie pod opieką jednego wychowawcy przebywało nie więcej niż 15 dzieci. Pobyt dzieci 

w Placówce był dobrowolny. W badanym okresie nie było dzieci skierowanych przez sąd.
(dowód: akta kontroli str. 30-32)

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy placówka posiadała regulamin organizacyjny 

opracowany przez Dyrektora MZEAS w Boguszowie-Gorcach. Regulamin organizacyjny 

placówki wsparcia dziennego określał szczegółowe cele i zadania, organizację działania, 

w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka.

Z uwagi na fakt, że ww. jednostka organizacyjna Gminy Boguszów-Gorce została 

zlikwidowana z dniem 31 grudnia 2016 r. kierownik placówki wsparcia dziennego powinien 

opracować nowy regulamin organizacyjny. Ponadto w regulaminie występują błędy.



Zgodnie z zapisami rozdziału III regulaminu dotyczącego organizacji zajęć 

w Placówce działała ona przez cały rok kalendarzowy, od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 14:00 do 18:00. W zależności od potrzeb wychowanków i możliwości 

placówki w okresie wakacji letnich i ferii godziny otwarcia jednostki mogą ulec zmianie 

(w okresie wakacji letnich i ferii zimowych zajęcia odbywały się od 10:30 dó 14:30).
(dowód: akta kontroli str. 33-36)

W regulaminie określono sposób dokumentowania działalności Placówki, natomiast 

był on niespójny ze Statutem. W rozdziale I pkt 6 „Regulaminu Organizacyjnego placówki 

wsparcia dziennego prowadzonej przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce w formie świetlicy 

środowiskowej” wskazano, cyt.: „Świetlica Środowiskowa Nr 3 działa w szczególności 

w oparciu o Statut i określone w nim akty prawne oraz w oparciu o niniejszy Regulamin ”. 

W przedmiotowym Statucie w rozdziale IV § 19 wymieniono następującą dokumentację: 

dziennik zajęć, roczny plan pracy Placówki, kartę udziału w zajęciach specjalistycznych 

z opisem ich przebiegu, arkusze obserwacji, dokumentację osobistą dziecka tj. zgodę 

rodziców/opiekunów prawnych na uczęszczanie dziecka do Placówki, kronikę. Natomiast 

w Regulaminie w rozdziale III pkt 4 wskazano, że prowadzi się: dziennik zajęć grupowych 

z listą obecności uczestników i tematyką zajęć oraz indywidualne karty pracy dziecka 

(jeśli są one niezbędne). W toku kontroli ustalono, że prowadzono tylko dzienniki zajęć oraz 

udostępniono karty zgłoszenia dzieci do Świetlicy. Były to karty dzieci zgłoszonych 

do udziału w zajęciach w roku szkolnym 2017/2018.

W momencie uaktualnienia Regulaminu Placówki wskazane jest prowadzenie 

dokumentacji w nim wymienionej.
(dowód: akta kontroli str. 37-41)

Ustawa wskazuje wymogi kwalifikacyjne, które muszą spełnić osoby zatrudnione 

w placówce wsparcia dziennego. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, 

że Pan Marian Pierzynka pełniący funkcję Dyrektora Świetlicy Środowiskowej Nr 3 nie 

posiadał wymaganych kwalifikacji. Wprawdzie ukończył studia wyższe, ale na innym 

kierunku niż ten wskazany w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, a także nie uzupełnił ich 

w sposób określony w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy. Natomiast oświadczenia, o których 

stanowi art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy złożył dopiero w dniu kontroli.

Z powodu dużej rotacji w okresie kontrolnym w Placówce zatrudnionych było siedmiu 

wychowawców (obecnie pracuje dwóch), którzy posiadali odpowiednie wykształcenie (studia 

pedagogiczne) określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy, natomiast tylko czterech złożyło 

oświadczenia wskazane w art. 26 ust. 2 ustawy.



W Świetlicy w ramach realizacji wcześniej wspominanego projektu zajęcia 

realizowało trzech psychologów, dwóch pedagogów (jeden ukończył studia podyplomowe 

z logopedii i prowadził takie zajęcia, druga osoba prowadziła trening zastępowania agresji), 

osoba prowadząca zajęcia z języka angielskiego i osoba prowadząca zajęcia rozwijające 

kompetencje informatyczne. Psychologowie ukończyli wymagane studia wyższe wskazane 

w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, natomiast nie złożyli wymaganych oświadczeń (art. 26 ust. 

2 ustawy). Pedagodzy również posiadali odpowiednie kwalifikacje określone w art. 26 ust. 

1 pkt 2 ustawy, ale nie złożyli ww. oświadczeń.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 w placówce wparcia dziennego może być zatrudniona osoba, 

która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. Osoba prowadząca zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne 

złożyła takie oświadczanie, natomiast osoba prowadząca zajęcia z języka angielskiego już go 

nie złożyła.
(dowód: akta kontroli str. 42-48)

W okresie objętym kontrolą, przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi 

w Placówce oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań, nie 

korzystano z pomocy wolontariuszy.
(dowód: akta kontroli str. 49)

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Świetlicy 

Środowiskowej Nr 3 w Boguszowie-Gorcach stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Działalność placówki wsparcia dziennego nie jest uregulowana prawnie, bowiem 

w załączniku nr 1 do uchwały nr XXYI/159/16 Rady Miejskiej w Boguszowie- 

Gorcach z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej -  

Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach, w wykazie jednostek 

obsługiwanych przez ww. Centrum nie zostały ujęte placówki wsparcia dziennego.

2. Brak pozytywnej opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego wydanej 

w drodze decyzji administracyjnej.

3. Brak pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 

Pożarnej wydanej w drodze decyzji administracyjnej.

4. Świetlica prowadzi zajęcia przypisane do formy pracy specjalistycznej, natomiast nie 

realizuje indywidualnych programów korekcyjnych, programów psychokorekcyjnych 

lub psychoprofilaktycznych, w szczególności terapii pedagogicznej, psychologicznej 

i socjoterapii.

5. Brak aktualnego regulaminu organizacyjnego.



6. Dyrektor Świetlicy nie posiada odpowiednich kwalifikacji.

7. Osoba zatrudniona na stanowisku wychowawcy nie złożyła stosownych oświadczeń.

8. 3 psychologów i 2 pedagogów nie złożyło wymaganych oświadczeń.

9. Osoba zatrudniona w placówce wsparcia dziennego na stanowisku nauczyciela języka 

angielskiego nie złożyła oświadczenia o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem 

za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości w działalności Placówki, wydaje się 

zalecenia pokontrolne:

1. Uregulować działalność Świetlicy Środowiskowej Nr 3 w Boguszowie-Gorcach. 

Podstawa prawna: art. 18 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

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

Termin realizacj i : 31 stycznia 2019 r.

2. Uzyskać pozytywną opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego wydaną 

w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna: art. 18b ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

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

Termin realizacj i : 2 8 grudnia 2018 r.

3. Uzyskać pozytywną opinię komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 

Pożarnej wydaną w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna: art. 18b ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

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

Termin realizacji: 28 grudnia 2018 r.

4. Opracować i realizować indywidualne programy korekcyjne, programy 

psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne, w szczególności terapię pedagogiczną, 

psychologiczną i socjoterapię w sytuacjach, gdy w Świetlicy prowadzone są zajęcia 

przypisany do formy specjalistycznej.

Podstawa prawna: art. 24 ust. 3 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

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

Termin realizacji: na bieżąco.

5. Zaktualizować regulamin organizacyjny Świetlicy Środowiskowej Nr 3.

Podstawa prawna: art. 28 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

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

. /  , Termin realizacji: niezwłocznie.



6. Uregulować kwestię zatrudnienia osoby na stanowisku Dyrektora Świetlicy.

Podstawa prawna: art. 25 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

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

Termin realizacji: 31 stycznia 2019 r.

7. Pobrać oświadczenia od osoby zatrudnionej na stanowisku wychowawcy.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

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

Termin realizacji: niezwłocznie.

8. Pobrać oświadczenia od 3 psychologów i 2 pedagogów.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

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

Termin realizacji: niezwłocznie.

9. Pobrać oświadczenie od osoby prowadzącej zajęcia z języka angielskiego.

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

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

Termin realizacji: niezwłocznie.

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

ni.yjD.Ci,... JCtóKti
(przewodniczący zespołu kontrolnego)

(kierownik komórki do spraw kontroli)

(kontroler)

Do wiadomości:
Pan Jacek Cichura Burmistrz Boguszowa-Gorę.



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia grudnia 2018 r.11

ZP-KNPS.431.2.72.2018.MS1

Pan
Marian Pierzynka
Dyrektor
Centrum Obsługi Jednostek 
w Boguszowie - Gorcach

Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń do wydanych zaleceń pokontrolnych

W związku z przeprowadzoną w dniach 29 -  30 października 2018 r. kontrolą 

kompleksową w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej nr 3 w Boguszowie -  

Gorcach przy ul. Szkolnej 2, wystąpieniem pokontrolnym (dalej zwanym „wystąpieniem”) 

z dnia 30 listopada 2018 r. znak ZP-KNPS.431.2.72.2018.MS1 przekazano zalecenia 

pokontrolne. Pismem z dnia 12 grudnia 2018 r. znak COJ.8140/1848/18 zgłoszono do nich 

zastrzeżenia.

W związku z art. 197d ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.) dalej zwanej „ustawą”, 

przedstawiam następujące stanowisko w sprawie:

1. Zastrzeżenie do zaleceń pokontrolnych nr 2 i 3 w wystąpieniu tj. dotyczące 

uzyskania pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej 

Straży Pożarnej oraz pozytywnej opinii właściwego państwowego inspektora 

sanitarnego, wydanych w drodze decyzji administracyjnej - uwzględniono.

2. Zastrzeżenie do zalecenia pokontrolnego nr 4 w wystąpieniu tj. „ Opracować 

i realizować indywidualne programy korekcyjne, programy psychokorekcyjne 

lub psychoprofilaktyczne, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną 

i socjoterapię w sytuacjach, gdy w Świetlicy prowadzone są zajęcia przypisane 

do formy specjalistycznej. ” -  nie uwzględniono.



W trakcie kontroli podjęto ustalenia, z których wynika, iż w Świetlicy Środowiskowej nr 3 

w Boguszowie -  Gorcach działającej przy ul. Szkolnej 2, prowadzone były zajęcia, w tym 

grupowe socjoterapeutyczne, trening zastępowania agresji oraz zajęcia z logopedą. 

W świetle art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy powyższy rodzaj zajęć określony jest dla placówki 

wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej. Wobec powyższego, 

w związku z art. 24 ust. 3 pkt 2 oraz art. 24 ust. 5 ustawy, winien być realizowany 

indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, 

w szczególności terapia pedagogiczna, psychologiczna i socjoterapia.

3. Zastrzeżenie do zalecenia pokontrolnego nr 6 w wystąpieniu tj. „Uregulować 

kwestię zatrudnienia osoby na stanowisku Dyrektora Świetlicy. ” -

nie uwzględniono.

Ustalono, iż w okresie objętym kontrolą tj. od dnia 1 października 2017 r. do dnia 29 

października 2018 r. pełnił Pan funkcję Dyrektora. Analiza dokumentacji wykazała, 

iż nie posiadał Pan kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku. W związku 

z tym do dnia 31 stycznia 2019 r. należy uregulować kwestię zatrudnienia osoby, o której 

mowa w art. 25 ustawy, w tym spełniając wymagania określone w ust. 2 niniejszego 

artykułu.

Okoliczności podniesione przez Pana w odniesieniu do zaleceń pokontrolnych nr 7 

(tj. „Pobrać oświadczenia od osoby zatrudnionej na stanowisku wychowawcy.”) 

i 8 (tj. pobrać  oświadczenia od 3 psychologów i 2 pedagogów. ”)  w wystąpieniu, 

nie stanowią zastrzeżeń w rozumieniu art. 197d ust. 2 ustawy. W uwagach nie jest 

kwestionowana prawidłowość wydanych zaleceń, a jedynie opisana ich realizacja.

W związku z art. 197d ust. 4 i 5 ustawy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

niniejszego stanowiska, proszę powiadomić tutejszy organ o realizacji zaleceń 

pokontrolnych, w tym mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

Z lip. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIE

D knu\a ZBwiila  •

W YDA At, U
Z d ro w ia  i Po lityk i iej

Otrzymują:
1. Pan Marian Pierzynka, Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek w  Boguszowie -  Gorcach, ul. Ludwika Waryńskiego 10, 58-370 

Boguszów - Gorce


