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W YSTĄPIENIE PO K O NTRO LNE

W dniach 24 -  25 czerwca 2019 r., na podstawie art. 186 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) dalej zwanej „ustawą”, kontrolerzy Honorata Borowiec -  starszy 

inspektor wojewódzki oraz Piotr Szafarowicz -  główny specjalista z Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili 

kontrolę kompleksową w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Marciszowie, zwanym w dalszej części niniejszego wystąpienia „Ośrodkiem” lub „GOPS”.

Przedmiotem kontroli była ocena organizacji systemu pracy z rodziną w gminie oraz 

zgodności zatrudnienia z wymaganymi kwalifikacjami pracowników Ośrodka realizujących 

zadania wynikające z ustawy w okresie od 1 czerwca 2018 r. do dnia 24 czerwca 2019 r. 

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 13 grudnia 2018 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2019 r.

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Marciszowie pełniła Pani Lucyna Nowak, odpowiedzialna za realizację zadań 

w obszarach podlegających ocenie. W wyniku przeprowadzonej w Ośrodku kontroli wydaje 

się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, spowodowaną nieprzestrzeganiem lub błędną 

interpretacją przepisów ustawy. Uzasadnieniem oceny jest ustalony poniżej stan faktyczny 

i prawny.



Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 4/2019. Postępowanie 

kontrolne przeprowadzono na podstawie dokumentacji potwierdzającej realizację zadań 

z zakresu organizacji systemu pracy z rodziną, aktów prawa miejscowego, dokumentacji z akt 

osobowych potwierdzającej kwalifikacje zawodowe i zatrudnienie pracowników oraz 

oświadczeń złożonych przez kierownika Ośrodka.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie jest jednostką organizacyjną 

i budżetową Gminy Marciszów odpowiedzialną za pracę z rodziną w myśl art. 10 ust. 1 

ustawy (oświadczenie Kierownika Ośrodka).

Na dzień kontroli działalność jednostki regulował Statut nadany Gminnemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Marciszowie uchwałą Rady Gminy Marciszów 

nr XXXIII/170/05 z dnia 16 lutego 2005 r., w którym jako przedmiot działalności Ośrodka 

wymieniono:

1. ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

3. inne właściwe akty prawne.

Zdaniem organu kontroli powierzenie ośrodkowi pomocy społecznej wykonywania 

zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy wymaga wprowadzenia przez organ stanowiący 

zmian w uchwałach konstytuujących działalność jednostki. Zapis w w/w Statucie dotyczący 

działalności jednostki na podstawie „innych właściwych ustaw” powoduje, że katalog zadań 

Ośrodka ma charakter otwarty co oznacza, że możliwe jest realizowanie przez jednostkę 

innych zadań, nieprzewidzianych w uchwale. Należy jednak zauważyć, iż taka regulacja 

uchwały powoduje również, że inny organ (podmiot) niż rada gminy, w drodze innego aktu 

niż uchwała, będzie mógł doprecyzować, nieprzewidziane przez niniejszą uchwałę zadania 

jednostki. Tymczasem ustawodawca w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

0 finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) wprost zastrzegł, 

iż o przedmiocie działalności gminnej jednostki budżetowej decyduje organ stanowiący 

gminy w drodze nadanego przez siebie statutu jednostki.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy w przypadku gdy wyznaczonym do prowadzenia pracy 

z rodziną jest ośrodek pomocy społecznej, w ośrodku można utworzyć zespół do spraw asysty 

rodzinnej. Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia

1 stycznia 2014 r. wskazuje, że w strukturze organizacyjnej Ośrodka nie utworzono zespołu 

do spraw asysty rodzinnej oraz nie uwzględniono stanowiska asystenta rodziny i należących 

do niego zadań. Zdaniem organu kontroli, jeżeli w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej zostały wskazane stanowiska osób zatrudnionych



w poszczególnych działach (pracownicy socjalni, podinspektor, główny księgowy), 

to wypełniając obowiązek określony w art. 17 ust. 1 ustawy należało również wskazać 

stanowisko asystenta rodziny.

(dowód: akta kontroli str. 49-65) 

Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy, do zadań własnych gminy należy opracowywanie 

i realizowanie 3 -  letnich gminnych programów wspierania rodziny. Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie oświadczył, iż w okresie objętym kontrolą 

do dnia 26 kwietnia 2019 r. Gmina Marciszów takiego programu nie posiadała, co stanowiło 

nieprawidłowość wynikającą z nieprzestrzegania przepisów prawa. Gminny Program 

Wspierania Rodziny dla Gminy Marciszów na lata 2019 -  2021 został przyjęty do realizacji 

uchwałą Rady Gminy Marciszów z dnia 26 kwietnia 2019 r. Ceł główny Programu 

to stworzenie optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodzinnym. 

Cele szczegółowe to: działania profilaktyczne i edukacyjne, wspieranie rodzin, koordynacja 

pracy podmiotów działających na rzecz rodziny. W odniesieniu do sformułowanych celów 

określono zadania do realizacji, jednakże nie przypisano do nich osób czy podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wykonanie, jak również konkretnych terminów realizacji. 

Zaplanowano coroczne opracowanie przez Kierownika GOPS raportu z realizacji zadań 

ujętych w Programie.

(dowód: akta kontroli str. 21- 41,67) 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, za organizację i prowadzenie pracy z rodziną 

odpowiedzialna jest gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania. 

Kierownik Ośrodka oświadczył, iż za organizację i prowadzenie pracy z rodziną w Gminie 

Marciszów odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W trakcie działań kontrolnych Kierownik Ośrodka przedłożył umowę partnerską 

zawartą przez Gminę Marciszów w dniu 28 września 2018 r. z Fundacją Rodzinna Stacja, 

z siedzibą w Starych Bogaczowicach, w celu realizacji Projektu „Rodzinna Stacja -  wsparcie 

rodziny i pieczy zastępczej”. W ocenie Kierownika Ośrodka umowa w pełni wskazuje na 

realizację zadania organizacji pracy z rodziną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej.

W ramach realizacji Projektu i zgodnie z umową Fundacja Rodzinna Stacja (partner wiodący) 

jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań w okresie od 1 listopada 2018 r. do 31 

października 2019 r.:

1) pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  

wychowawczych poprzez wsparcie rodzin wspierających w zakresie: zaangażowania

W



coacha rodziny wspierającej, organizacji kampanii informacyjno -  promocyjnej 

na rzecz poszukiwania rodzin (wspólnie z Partnerem), podpisania umowy z coachem 

wdrażającym co najmniej 1 rodzinę;

2) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, w tym prawno -  obywatelskie, pomoc 

prawna -  prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla uczestników projektu, pomoc 

w rekrutacji uczestników;

3) realizację zajęć terapii rodzinnej oraz wsparcie terapeuty uzależnień i mediacje 

w zakresie prowadzenia terapii psychologicznej i pedagogicznej, socjoterapii, 

wsparcie terapeuty uzależnień i mediatora;

4) organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń oraz 

zapobieganie izolacji, zwanych grupami wsparcia lub grupami samopomocowymi 

oraz usługi dla rodzin z dziećmi w ramach „szkoły dla rodziców”.

W treści umowy kolejno wskazano także zadania dla drugiego partnera, jednakże błędnie

w zapisie wskazując Gminę Paszowice, zamiast Gminy Marciszów. Gmina w ramach

umowy odpowiedzialna jest za (cyt. z treści umowy):

1) realizację wsparcia asystenta rodzinnego dla 11 rodzin;

2) pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  

wychowawczych poprzez wsparcie rodzin wspierających (m.in. udział w kampanii 

promocyjno -  informacyjnej mającej na celu wyszukanie co najmniej 1 rodziny 

wspierającej, podpisanie umowy, wsparcie w ramach działań prewencyjnych rodzin 

mające na celu ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej);

3) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne w tym prawno -  obywatelskie, pomoc 

prawna w zakresie rekrutacji uczestników projektu;

4) realizację zajęć terapii rodzinnej oraz wsparcie terapeuty uzależnień i mediacje 

w ramach Szkoły dla Rodziców;

5) organizowanie dla rodzin spotkań mających na celu wymianę doświadczeń oraz 

zapobieganie izolacji, zwanych grupami wsparcia lub grupami samopomocowymi 

oraz usług dla rodzin z dziećmi w ramach „szkoły dla rodziców”.

Projekt zakładał wsparcie co najmniej 13 rodzin (w tym 2 rodzin zastępczych), łącznie 52 

osób (22 kobiety i 30 mężczyzn) z terenu gminy Marciszów, jednakże dotyczył tylko rodzin 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych 

sprofilowanych jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osób nieaktywnych zawodowo wymagających 

aktywizacji społeczno -  zawodowej.
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W trakcie działań kontrolnych Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

przedłożył informację przekazaną przez Prezesa Fundacji Rodzinna Stacja, w której 

oświadczono, iż realizacja przez Fundację zadań w ramach Projektu „Rodzinna Stacja -  

wsparcie rodziny i pieczy zastępczej” zgodna jest ze statutowymi działaniami Fundacji i nie 

jest to realizacja ustawowych zadań gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej. Ponadto wskazano, iż Fundacja dokumentuje działania zgodnie z zapisami 

projektu, który realizuje dla osób wykluczonych społecznie, a gmina do tej dokumentacji nie 

ma dostępu.

W oparciu o powyższe stwierdzono, że działania Fundacji nie były skierowane do 

wszystkich rodzin Gminy Marciszów przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo -  wychowawczych ponieważ dotyczyły tylko rodzin wytypowanych z kręgu 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i tylko w określonym czasie tj. od 

1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie oświadczył, 

iż Gmina zapewnia poradnictwo i wsparcie jedynie w zakresie działań podejmowanych przez 

Zespół Interdyscyplinarny, grupy robocze, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. W ramach tych działań osoby kierowane są do Poradni Zdrowia 

Psychicznego lub do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze, gdzie 

znajduje się punkt interwencji kryzysowej i przyjmuje terapeuta oraz psycholog.

W związku z powyższym stwierdzono, iż Gmina Marciszów w okresie objętym 

kontrolą nie zapewniała rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo -  wychowawczych wsparcia, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy tj. w formie 

konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług opiekuńczych 

i specjalistycznych (brak wniosków), pomocy prawnej oraz „grup wsparcia”.

Nie przedłożono dokumentacji potwierdzającej organizowanie szkoleń oraz tworzenie 

warunków do działania rodzin wspierających, o czym mowa w art. 176 pkt 3 lit. b ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 49,51,69-111,167)

W ramach Projektu „Rodzinna Stacja -  wsparcie rodziny i pieczy zastępczej” Gmina 

Marciszów otrzymała środki w wysokości 58.400 zł na realizację zadania nr 1 tj. „realizację 

wsparcia asystenta rodzinnego”. Zgodnie z Projektem na dzień kontroli w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Marciszowie było zatrudnionych dwóch asystentów rodziny w ramach 

umów zlecenia na czas trwania Projektu tj. od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. 

Przedmiotem umów zlecenia było „prowadzenie pracy z rodzinami, które są klientami 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie a biorącymi udział w Projekcie



Unijnym pn. „Rodzinna Stacja -  wsparcie rodziny i pieczy zastępczej”. W § 1 ust. 2 

zawartych umów wskazano, że szczegółowy zakres obowiązków określa załącznik nr 1 do 

umowy. W przedłożonych inspektorom przez Kierownika Ośrodka umowach, nie było w/w 

załączników. Ustalono, iż praca asystenta nie była łączona z obowiązkami pracownika 

socjalnego na terenie gminy, jak również asystent nie prowadził postępowań z zakresu 

świadczeń realizowanych przez gminę, co zgodne jest z art. 17 ust. 2 - 4  ustawy.

Na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dyplomów i świadectw 

złożonych w aktach osobowych wyżej wymienionych osób stwierdzono, że obydwie spełniały 

wymogi kwalifikacyjne określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, jednakże nie złożyły oświadczeń, o któiych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 

ustawy tj. o braku ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej, o braku obowiązku 

alimentacyjnego wynikającego z tytułu egzekucyjnego oraz braku skazania prawomocnym 

wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Asystenci rodziny zgodnie z założeniami Projektu prowadzili pracę z rodzinami, biorącymi 

udział w Projekcie Unijnym pn. „Rodzinna Stacja -  wsparcie rodziny i pieczy zastępczej”.

Na podstawie losowo wybranych pięciu akt zawierających dokumentację pracy asystentów 

z w/w rodzinami, dokonano oceny prawidłowości i zgodności prowadzonych zadań 

z wymogami określonymi w ustawie i stwierdzono:

1) rodziny zostały wytypowane do grupy projektowej i objęte wsparciem asystenta 

z powodu:

e bierności zawodowej i nadużywania alkoholu (w rodzinie nie było dzieci),

• nadużywania alkoholu i braku należytej opieki nad dziećmi,

• nieradzenia sobie w prowadzeniu gospodarstwa domowego (osoba samotna 

niepełnosprawna),

• niskiej samooceny i problemów zdrowotnych kobiety (matki 4 dzieci),

• bezradności opiekuńczo -  wychowawczej;

2) Kierownik GOPS przedłożył do wglądu wywiady środowiskowe przeprowadzone w w/w 

rodzinach, jednakże nie odnotowano w nich informacji dotyczącej konieczności objęcia 

rodziny wsparciem asystenta rodziny, o czym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy;

3) we wszystkich kontrolowanych przypadkach, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy 

pracownik socjalny GOPS w Marciszowie w dniu 14 grudnia 2018 r. złożył wnioski do 

Kierownika GOPS o objęcie rodzin wsparciem asystenta rodziny;
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4) zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy, kierownik Ośrodka niezwłocznie wyrażał zgodę 

na przydzielenie rodzinie asystenta;

5) zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, każda z rodzin podpisywała zgodę na podjęcie współpracy 

z asystentem na odrębnym druku;

6) po około dwóch miesiącach od podjęcia pracy z rodziną asystent przygotowywał ocenę 

sytuacji rodziny. Uznając, iż jest to dokument, o którym mowa w art. 15 ust.l pkt 15 

ustawy, winien on być przekazany Kierownikowi GOPS, co nie zostało dopełnione;

7) w czterech z pięciu kontrolowanych spraw asystent sporządził plan pracy z rodziną 

zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy, który obejmował zakres realizowanych działań, 

terminy na ich wykonanie oraz przewidywane efekty. Dokumenty były podpisywane 

przez asystenta, członków rodziny i pracownika socjalnego; w jednym przypadku planu 

pracy z rodziną nie przygotowano;

8) praca z rodziną w kontrolowanych przypadkach nie została jeszcze zakończona;

9) asystenci kontakty z rodziną odnotowywali na druku pn. „Karta wizyt w rodzinie/ Karta 

działań asystenta rodziny”.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie oświadczył, 

iż asystenci rodziny oraz terapeuci zatrudnieni przez Fundację Rodzinna Stacja w ramach 

realizacji Projektu:

- udzielali pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu 

umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w rozwiązywaniu problemów 

socjalnych, psychologicznych,

- motywowali członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, do udziału 

w zajęciach grupowych mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców 

rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

- wspierali osoby doznające przemocy.

Powyższe wskazuje, iż w Gminie Marciszów wsparciem asystenta objęto tylko 

rodziny biorące udział w Projekcie i tylko w okresie od 14 grudnia 2018 r. 

do 31 października 2019 r. Z analizowanych pięciu spraw w dwóch przypadkach rodziny 

objęte wsparciem asystenta nie zaliczały się do rodzin, w których występowały trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych (w rodzinach tych nie było dzieci). 

Zatem faktycznie asystent rodziny wsparciem obejmował rodziny wytypowane do Projektu tj. 

z kręgu osób/rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby 

bezrobotne oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno -  zawodowej, 

ale nie byl dostępny dla każdej rodziny z gminy Marciszów przeżywającej trudności



w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, która zgłaszałaby takie problemy 

w okresie objętym kontrolą tj. od 1 czerwca 2018 r. do 24 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 29 i art. 31 ustawy, rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo -  wychowawczych może być objęta pomocą rodziny wspierającej, która 

przy współpracy asystenta rodziny, pomaga w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu 

gospodarstwa domowego i kształtowaniu podstawowych ról społecznych. Z rodziną 

wspierającą wójt zawiera umowę określającą zasady zwrotu kosztów związanych 

z udzielaniem pomocy. W trakcie kontroli ustalono, iż w okresie objętym kontrolą, w Gminie 

Marciszów funkcjonowała 1 rodzina wspierająca, ustanowiona w ramach realizacji założeń 

Projektu „Rodzinna Stacja -  wsparcie rodziny i pieczy zastępczej”. Zgodnie z zawartą umową 

rodzina wspierająca wyraziła gotowość do udzielenia pomocy co najmniej 2 rodzinom. 

Ze „sprawozdań rzeczowo -  finansowych z wykonania przez gminę zadań z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” złożonych Wojewodzie Dolnośląskiemu 

przez Gminę Marciszów za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. wynika, 

że w podanym okresie w Gminie Marciszów nie było rodzin, które korzystały z pomocy 

rodziny wspierającej.

(dowód: akta kontroli str. 113-165,171,211-218) 

W związku z art. 176 pkt 3 lit. c ustawy kierownik Ośrodka oświadczył, że na terenie 

Gminy Marciszów nie są prowadzone placówki wsparcia dziennego w rozumieniu ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie kierownik Ośrodka

poinformował, że nie zgłaszano potrzeb w tym zakresie. Z chwilą zaistnienia takiej potrzeby 

Ośrodek zawrze umowę z placówką o zasięgu ponadgminnym prowadzoną przez powiat 

kamiennogórski.

O braku realizacji przez Gminę Marciszów zadania własnego w zakresie prowadzenia 

placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienia w nich miejsc dla dzieci, organ kontroli 

powiadomi Wójta odrębnym pismem.

(dowód: akta kontroli str. 207) 

Zgodnie z art. 176 pkt 5 i art. 191 ust. 9 i 10 ustawy, gmina właściwa ze względu 

na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy

zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10 %, 30 % lub 50% wydatków

na opiekę i wychowanie w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

albo rodzinnym domu dziecka lub 10 %, 30 % lub 50% średnich miesięcznych wydatków 

przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo -  wychowawczej.



Kierownik Ośrodka złożył oświadczenie, że na dzień kontroli, tj. 24 czerwca 2019 r., 4 dzieci 

z gminy Marciszów było umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i średni miesięczny 

koszt ich pobytu, który pokrywała Gmina Marciszów, wynosił 5.674 zł.

(dowód: akta kontroli str. 175-205) 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie oświadczył, 

że Gmina Marciszów w okresie objętym kontrolą nie organizowała i nie finansowała szkoleń 

podnoszących kwalifikacje asystentów rodziny tj. nie realizowała obowiązku wynikającego 

z art.176 pkt. 2 i pkt 4 lit. b ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 173) 

Zgodnie z oświadczeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Marciszowie w okresie objętym kontrolą Gmina Marciszów nie realizowała rządowych 

programów z zakresu wspierania rodziny oraz rządowego programu wsparcia rodzin 

z dziećmi, o których mowa w art. 177 ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 209)

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Marciszowie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1) W okresie objętym kontrolą Gmina Marciszów nie zapewniała wsparcia rodzinom 

przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych.

2) Osoby zatrudnione na stanowisku asystenta rodziny nie złożyły oświadczeń o braku 

ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej, o braku obowiązku 

alimentacyjnego wynikającego z tytułu egzekucyjnego oraz braku skazania 

prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3) Gmina Marciszów nie organizowała i nie finansowała szkoleń podnoszących kwalifikacje 

asystentów rodziny.

W związku z powyższym wydaje się następujące zalecenia pokontrolne.

1) Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  

wychowawczych zapewnić wsparcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podstawa prawna: art. 8 i art. 10 ust. 1 i 3, art. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze 

zm.).

Termin realizacji: niezwłocznie.



2) Od osób zatrudnianych na stanowisku asystenta rodziny odbierać oświadczenia 

o braku ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej, o braku obowiązku 

alimentacyjnego wynikającego z tytułu egzekucyjnego oraz braku skazania 

prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 

ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

3) Organizować i finansować szkolenia podnoszące kwalifikacje asystentów rodziny. 

Podstawa prawna: art. 176 pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze 

zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń 

pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W terminie do dnia 13 września 

2019 r. kierownik jednostki podlegającej kontroli winien powiadomić Wojewodę 

Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych 

w niniejszym wystąpieniu.

Pouczenie

/ (k ierow nik  kom órki do SDraw kontroli)

(przew odniczący zespołu inspektorów )

(członek zespołu inspektorów )(członek zespołu inspektorów )


