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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 7 i 8 stycznia 2016 r. na podstawie art. 122 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 

332, j.t. ze zm.) zespół kontrolny w składzie Edyta Kubicka - starszy inspektor wojewódzki, 

przewodnicząca kontroli oraz Honorata Borowiec - starszy inspektor wojewódzki, kontroler 

z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w placówce opiekuńczo - 

wychowawczej typu rodzinnego -  Rodzinnym Domu Dziecka Nr 7 we Wrocławiu (RDD), 

z siedzibą przy ulicy Polanowickiej 74b.

Zakres kontroli obejmował ocenę działalności Placówki w zakresie wypełniania 

standardów opiekuńczo -  wychowawczych wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej 

(Dz. U. Nr 292, poz. 1720), zwanego dalej rozporządzeniem oraz przestrzegania Praw 

Dziecka wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332, j.t. ze zm.).

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan Kontroli Wojewody Dolnośląskiego na 

I półrocze 2016 r., zatwierdzony w dniu 23 grudnia 2015 roku. W okresie objętym kontrolą, 

tj. od 1 stycznia 2015 roku do 7 stycznia 2016 r. funkcję Dyrektora RDD Nr 7 pełniła 

Narcyza Kowalik, odpowiedzialna za wykonywanie zadań w obszarach kontrolowanych 

zagadnień. W zakresie działalności Placówki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywną. 

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny i prawny.



Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone na podstawie wizytacji jednostki oraz 

analizy dokumentów przedłożonych przez Dyrektora Placówki tj.: diagnoz, planów pomocy, 

kart pobytu dziecka, dowodów wypłaty kieszonkowego. Zasięgnięto również opinii 

pedagogów szkolnych ze szkół, do których uczęszczają podopieczni Rodzinnego Domu. 

Rozmawiano z Małgorzatą Skibińską -  Jeleń ze Społecznego Integracyjnego Liceum 

Ogólnokształcącego AMIGO, Joanną Olszewską z Gimnazjum nr 24, oraz z pracownikami 

Szkoły Podstawowej nr 8 - Marzeną Konieczną -  Moczko - pedagogiem i jednocześnie z-cą 

dyrektora oraz z Małgorzatą Kurka -  pedagogiem wspomagającym. Przeprowadzono również 

indywidualnie rozmowy z pięcioma podopiecznymi domu. (Dowód: akta kontroli str. 23)

W dniu kontroli w RDD Nr 7 w ewidencji zapisanych było 8 wychowanków (dwie 

dziewczynki, sześciu chłopców) w wieku od 6 do 17 lat, w tym dwa rodzeństwa dwu 

i trzyosobowe. Trójka dzieci, których rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej została 

zgłoszona do Ośrodka Adopcyjnego celem poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających 

(art. 100 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), dzieci jednak nie 

wyraziły zgody na ewentualną adopcję. W przypadku kolejnej trójki wystąpiono do sądu 

o pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej -  sprawa jest w toku, trwa postępowanie 

o ustanowienie opiekunów prawnych dla dzieci. Rodzice pozostałej dwójki mają ograniczoną 

władzę.

W okresie objętym kontrolą czworo wychowanków opuściło placówkę:

• dwoje ukończyło 18 lat, chłopiec został usamodzielniony i obecnie przebywa 

w mieszkaniu chronionym na terenie Wrocławia, dziewczyna natomiast samowolnie 

opuściła Placówkę i tym samym porzuciła również swoje dziecko (została przyjęta do 

RDD nr 7 gdy była w ciąży), nie informując o tym opiekunów, nie wiadomo gdzie 

aktualnie przebywa.

• jedno dziecko zostało adoptowane.

• jedna wychowanka ze względu na poważne problemy wychowawcze i demoralizujący 

wpływ na pozostałych wychowanków od 31.08.2014 r. do 26.06.2015 r. została 

skierowana i przebywała w MOS przy ulicy Kieleckiej we Wrocławiu, z którego po 

ukończeniu gimnazjum nie powróciła już do Rodzinnego Domu Dziecka. Na swoją prośbę 

i wniosek opiekunów została przeniesiona do innej placówki socjalizacyjnej na terenie 

Wrocławia. Kontaktuje się z bratem, który nadal przebywa w RDD nr 7.
(Dowód: akta kontroli str. 12-16)

Przestrzeganie standardów

Dokonując wizytacji kontrolujący stwierdzili, że Placówka funkcjonuje
t

2



w wolnostojącym jednorodzinnym domu, z ogrodzoną posesją. Zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 1 

rozporządzenia, wychowankowie zajmują cztery dwuosobowe pokoje. Dwa znajdują się na 

parterze domu, zamieszkują je Mateusz i Maurycy oraz Jakub i Kacper, dwa są na piętrze -  

dla Damiana i Sebastiana oraz Agnieszki i Weroniki. W pokojach są w odpowiedniej liczbie 

łóżka, biurka, szafki i szafy ubraniowe, regały z zabawkami i książkami. Pomieszczenia są 

odpowiednio oświetlone, są lampy sufitowe i lampki na biurkach. Do dyspozycji dzieci jest 

obecnie jeden telewizor, wspólny dla wszystkich, gdy jest potrzeba jest on przenoszony 

z pokoju do pokoju. Podopieczni mają dostęp do Internetu w swoich telefonach lub 

w laptopie, z którego mogą korzystać za pozwoleniem opiekunów. Na laptopie oglądają 

również wybrane programy. Każde z dzieci ma własne miejsce do nauki, miejsce na książki 

i przybory szkolne. Pomieszczenia są zadbane, przestronne i czyste. Wyposażenie pokoi 

w zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego jest zgodne z § 18 ust. 1 pkt 6 lit. b 

rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dzieci mogą odwiedzać się 

w swoich pokojach z poszanowaniem prawa do swobodnych kontaktów i intymności. 

W domu na piętrze są jeszcze trzy pokoje - sypialnia opiekunów i pokoje dwójki dzieci 

biologicznych. Na parterze znajduje się również duży wspólny salon połączony z kuchnią 

jadalnią i przedpokojem. (Dowód: aktakontroli str. 17, 21)

W Placówce są trzy łazienki, każda wyposażona w toaletę i umywalkę, w dwóch jest 

kabina prysznicowa, a w jednej też wanna. Są dwie pralki i jedna suszarka. Tym samym 

został wypełniony zapis § 18 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, dotyczący zapewnienia dzieciom 

łazienek z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalet, w ilości umożliwiającej 

korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny. 

Również zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia, wychowankowie korzystają ze 

środków do higieny osobistej, które są dostępne w łazienkach i toaletach. Część z tych 

środków przydzielana jest dzieciom indywidualnie, inne są użytkowane wspólnie. Każde 

dziecko korzysta ze swojego ręcznika.
(Dowód: aktakontroli str. 17)

Zakupy odzieżowe dla młodszych dokonywane są zwykle przez opiekunów, na 

bieżąco i w miarę potrzeb zgłaszanych przez dzieci. Wychowankowie nie wnosili uwag co do 

ubioru, butów czy bielizny, które noszą. Również pracownicy szkoły wypowiadali się w tym 

względzie pozytywnie. Starsi podopieczni garderobę mogą kupować sobie również 

samodzielnie. Można zatem przyjąć, że zapis § 18 ust. 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, dotyczący 

wyposażenia w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku jest realizowany 

prawidłowo. (Dowód: aktakontroli str. 17,23)
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Wszyscy podopieczni powyżej 5 roku życia otrzymują kieszonkowe. Na dowód 

przedstawiono listy wypłat z podpisami dzieci. Również sami podopieczni potwierdzili 

otrzymywanie kieszonkowego. Wysokość przyznawanych kwot wynosi w przypadku dzieci 

młodszych 15 zł, starszych 25 zł. Przestrzegany jest zatem zapis § 18 ust. 1 pkt 8 

rozporządzenia dotyczący wypłacania dzieciom kwoty pieniężnej do własnego dysponowania, 

której wysokość nie jest niższa niż 1% i nie wyższa niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie,

0 której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny

1 systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2015, p O Z . 332, t.j. Ze zm.). (Dowód: aktakontroli str.17)

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 4 rozporządzenia, placówka powinna zapewnić 

wychowankom wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, 

religijnych i stanu zdrowia oraz zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego. Z oświadczenia opiekunów wynika, że część dzieci ma specjalne wskazania 

ze względu na stan zdrowia co do rodzaju spożywanych pokarmów. Jedna z wychowanek 

musi stosować dietę wysokoresztkową, czterech chłopców natomiast z powodu alergii 

pokarmowych musi stosować diety lekkie. Żadne dziecko nie ma specjalnych wymagań 

w tym obszarze ze względu na potrzeby kulturowe i religijne. Dzieci mają dostęp przez całą 

dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, co wypełnia zapis § 18 ust. 

1 pkt 9 rozporządzenia. W sytuacji gdy są głodne, starsze dzieci mogą samodzielnie 

przygotować sobie jedzenie, a młodszym przygotowują posiłek opiekunowie. Zgodnie z § 18 

ust. 3 pkt 5 rozporządzenia w domu jest wspólna wypoczynkowa przestrzeń mieszkalna 

stanowiąca równocześnie miejsce spotkań. Jest to duży salon w którym są stoliki, sofa, fotele 

regały, biblioteka, kominek. Salon połączony jest z wydzieloną częścią do spożywania 

posiłków i otwartą kuchnią wyposażoną w sprzęt gospodarstwa domowego. Większość 

posiłków przygotowują opiekunowie, natomiast dzieci w miarę swoich możliwości 

uczestniczą w  pracach kuchennych, są to drobne czynności porządkowe, np. zbieranie 

i rozkładanie talerzy, obieranie warzyw. Powyższe praktyki i zwyczaje odnośnie 

przygotowywania posiłków potwierdziły dzieci mieszkające w domu. Oświadczyły 

jednocześnie, że zawsze otrzymują kanapki do szkoły, niektóre dzieci same je przygotowują. 

Pracownicy szkół potwierdzili także, że dzieci mają i spożywają drugie śniadania.
(Dowód: aktakontroli str. 18)

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 rozporządzenia, dzieci powinny mieć dostęp do opieki 

zdrowotnej, być zaopatrzone w produkty lecznicze i wyroby medyczne, o ile takich 

wymagają. Wychowankowie zapisani są do Przychodni przyszpitalnej na ulicy Kamieńskiego 

we Wrocławiu, gdzie są pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Natomiast
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wizyty u specjalistów odbywają się najczęściej w niepublicznych jednostkach służby zdrowia, 

dotyczy to stomatologa, endokrynologa i okulisty w przypadku niedowidzącej wychowanki. 

W myśl § 18 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, troje dzieci jest zaopatrzonych w wyroby medyczne 

(aparaty ortodontyczne, protezy). (Dowód: akta kontroli str. 18)

Zgodnie z § 18 ust.l pkt 10 lit. a rozporządzenia, placówka powinna 

zapewnić wszystkim wychowankom dostęp do nauki w zależności od ich potrzeb, w szkołach 

lub w systemie nauczania indywidualnego. W wyniku przeprowadzania czynności 

kontrolnych stwierdzono, że wszystkie dzieci realizują obowiązek szkolny:

• M. J. -  Gimnazjum Nr 24 przy ul. Przybyszewskiego 59, kl. II e; osiąga dobre wyniki 

w nauce, ostatnio je jeszcze poprawił.

• A.K. -  Społeczne Integracyjne Liceum Ogólnokształcąca AMIGO przy ul. Żelaznej 36,

kl. I, dziewczynka ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzymała zgodę na 

naukę w szkole średniej; radzi sobie przeciętnie, zawsze jest przygotowana do zajęć.

• M.K. -  Zespół Szkół Zawodowych nr 5 przy ul. Dawida 5-7, kl. II; obecnie odbywa 

praktyki w zawodzie piekarz -  sprzedawca.

• S.N. -  Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Kowalskiej 105, kl. I c integracyjna, chłopiec ma 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na razie radzi sobie dobrze z nauką i robi 

duże postępy:

• K.P. - Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Kowalskiej 105, kl. I c integracyjna, chłopiec 

osiąga słabe wynika w nauce ale podoba mu się w szkole, wymaga wielu ćwiczeń i zachęt;

• J.P. - Zespół Szkolno -  Przedszkolny nr 4 we Wrocławiu, przy ul. Sołtysowickiej 34.

• W. Sz. -  DSOSW Nr 13 przy ul. Kamiennogórskiej 16, kl. VI, dziewczyna w ciągu 

tygodnia mieszka w internacie przy szkole, na weekendy wraca do Placówki. Chce w tej 

szkole ukończyć również kolejne poziomy nauczania i zdobyć zawód.

• D.H. -  Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej 17, kl. III b, chłopiec uczy się słabo, pomimo że 

ma możliwości aby osiągać lepsze wyniki, wymaga stałej kontroli i mobilizacji.

Żadne z dzieci nie wymaga nauki w systemie nauczania indywidualnego, 

o czym mówi § 18 ust. 1 pkt 10 lit. b rozporządzenia. Dzieci, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 7 

rozporządzenia, są wyposażone w podręczniki, pomoce i przybory szkolne. Również 

pracownicy szkół w rozmowie z kontrolującymi oświadczyli, że dzieci są odpowiednio 

wyposażone, przygotowane do szkoły, a opiekunowie są w ciągłym kontakcie 

Z  pracownikami szkoły. (Dowód: akta kontroli str.12,13,19)
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W myśl § 18 ust. 1 pkt 5 i pkt 11 rozporządzenia dzieciom, które tego wymagają zapewnia 

się dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych, 

a także pomoc w nauce i przy odrabianiu zadań domowych. Najczęściej wsparcie 

to organizowane jest przez placówki oświatowe. W odrabianiu zadań domowych pomocy 

udzielają również opiekunowie. Te dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego uczestniczą w dodatkowych zajęciach specjalistycznych na terenie szkół:

S. N. -  uczestniczy w zajęciach logopedycznych, wyrównawczych, z psychologiem;

A.K. - uczestniczy w zajęciach z psychologiem, pedagogiem, dorywczo korzysta 

z konsultacji z poszczególnych przedmiotów, np. z chemii, uczęszcza na indywidualną terapię 

psychologiczną prowadzoną przez Fundację Pozytywka;

W.Sz. -  uczestniczy w zajęciach wyrównawczych przygotowujących do egzaminu 

szóstoklasistów, a także na zajęcia z psychologiem i pedagogiem;

D.H. -  uczestniczy w indywidualnej i grupowej terapii psychologiczno-pedagogicznej 

organizowanej przez Fundację Pozytywka;

M.J. -  w związku z problemami wychowawczymi na terenie szkoły, Szkolna Komisja 

Wychowawcza skierowała i zobowiązała chłopca do uczestnictwa w terapii psychologiczno -  

psychiatrycznej. Od grudnia podopieczny uczęszcza na zajęcia do Poradni Psychologicznej 

przy ulicy Pabianickiej, obecnie jest w trakcie przeprowadzania pogłębionej diagnozy. 

Chłopiec sprawia również w domu coraz częściej problemy wychowawcze. Jest od pewnego 

czasu pod ogromnym wpływem swojego starszego rodzeństwa, stawia ich sobie za wzór 

i dąży do kontaktów z nimi. Dla dobra chłopca zdecydowano, o czasowym ograniczeniu tych 

kontaktów, (na okres prowadzonej terapii). W szkole osiąga dobre wyniki w nauce i ma 

wysoką frekwencję. To wymaga jednak od opiekunów sprawowania nad nim ciągłej kontroli 

i mobilizowania chłopca do właściwych zachowań, co spotyka się z jego sprzeciwem, 

postawami buntowniczymi i rozżaleniem.

Podopieczni ponadto, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia, uczestniczą w miarę 

możliwości w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych. M.J. jest w klasie 

sportowej i dodatkowo bierze udział w zajęciach sportowych -  trenuje piłkę nożną, jedna 

z dziewcząt chodziła na basen, inna uczęszczała na zajęcia z jazdy konnej, obecnie ze 

względu na stan zdrowia musiała je  przerwać. Troje dzieci w związku z krótkim jeszcze 

pobytem w Placówce (od grudnia), nie zostało zapisanych na dodatkowe zajęcia rekreacyjne 

lub sportowe. Dzieci młodsze i jedna z wychowanek (ze względów zdrowotnych), na zajęcia 

szkolne i dodatkowe są dowożone przez opiekunów samochodem, natomiast starsi podwożeni



są na przystanki, posiadają karty przejazdowe i codziennie korzystają z komunikacji 

miejskiej. W związku z tym wypełniony jest zapis § 18 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia. 

Opiekunowie opłacają pobyt w przedszkolu i pobyt wychowanki w internacie.
(Dowód: akta kontroli str. 18-20)

Na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia, niezwłocznie po przyjęciu dziecka do 

placówki psycholog lub pedagog powinien sporządzić diagnozę. Wychowankowie posiadają 

diagnozy psychologiczno -  pedagogiczne sporządzone przez psychologa z Fundacji 

„Pozytywka” we Wrocławiu, która współpracuje z Placówką. Zostały one opracowane 

w latach 2013 - 2015. Dokumenty te zawierają informacje dotyczące obszarów wskazanych 

w rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Obecnie tylko S.N.oczekuje 

na opracowanie diagnozy, na dzień kontroli posiadał opinię psychologiczno-pedagogiczną 

i orzeczenie z Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, 

a także opinię psychologiczną sporządzoną przez biegłego sądowego. (Dowód: akta kontroli str. 27)

Na podstawie diagnoz Dyrektor Placówki, zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia, 

przygotowuje dla każdego wychowanka plan pomocy, który obejmuje okres 6 miesięcy. 

Plany modyfikowane są co pół roku na posiedzeniach w sprawie oceny sytuacji dziecka przy 

współudziale przedstawiciela organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i pracownika 

socjalnego. Oznaczono w nich cel główny pracy z dzieckiem, jako jeden z czterech 

wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. 

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. W planach wyznaczono cztery obszary 

oddziaływań: środowisko rodzinne, zdrowie, szkoła i nauka, przygotowanie do

samodzielności.

Obligatoryjnym dokumentem prowadzonym w placówce jest karta pobytu dziecka,

0 czym mówi § 17 ust. 2 rozporządzenia. W Rodzinnym Domu Dziecka Nr 7 każdy 

wychowanek ma prowadzoną kartę pobytu, uzupełnianą systematycznie w każdym miesiącu, 

zawierającą informacje dotyczące znaczących wydarzeń w życiu dziecka, stanu zdrowia, 

postępów w nauce szkolnej, aktualnej sytuacji dziecka (Dowód: akta kontroli str.25,26)

Przestrzeganie Praw Dziecka

Wiedzy na temat przestrzegania Praw Dziecka dostarczyły same dzieci 

w bezpośrednich i indywidualnych rozmowach. Podczas nich odpowiadały na pytania, 

opowiadały o regułach panujących w domu, kontaktach z rodzinami biologicznymi, 

spontanicznie wypowiadały się na interesujące je tematy, np. o ostatnio przeżytych świętach

1 otrzymanych prezentach. Podopieczni potwierdzili opisane powyżej praktyki. Nie uskarżały
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się na panujące w Placówce zwyczaje, wiedzą o nich i starają się do nich dostosować, 

określają one np. godziny spożywania posiłków, odrabiania lekcji, czasu wolnego, 

korzystania ze sprzętu multimedialnego, przebywania w różnych pomieszczeniach, 

korzystania z łazienek, utrzymywania porządku. Dzieci również dobrze dogadują się 

z dziećmi biologicznymi prowadzących dom. Przydzielone im obowiązki domowe są na 

miarę ich możliwości. Dzieci nie sygnalizowały by używano w stosunku do nich przemocy 

słownej czy fizycznej. Natomiast jak zasygnalizowano powyżej, jeden z chłopców od 

pewnego czasu z coraz większymi trudnościami podporządkowuje się wyznaczonym 

granicom, nie chce zaakceptować różnych form wsparcia udzielanego ze strony opiekunów 

i innych osób, niechętnie podejmuje współpracę z dorosłymi. W rozmowie z kontrolującymi 

stwierdził, że jest zainteresowany zmianą placówki, podobnie jak jego siostra chciałby być 

przeniesiony do dużej jednostki, gdzie „miałby większą swobodę i je st lepiej”.

Można zatem stwierdzić, że prawa dziecka, w tym prawa do poszanowania prywatności, do 

informacji, do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem, do swobody 

wypowiedzi, do kontaktów z rodziną, w opinii kontrolujących są w Placówce przestrzegane. 

Te dzieci, które nie mają zgody sądu lub ich rodzice są pozbawieni praw rodzicielskich, nie 

kontaktują się z rodzinami biologicznymi. W przypadku S.N. są to dzienne przepustki do 

matki, a D. H. z rodzicami spotyka się w MOPS. Rodzeństwu trzyosobowemu w grudniu, 

z uzasadnionych powodów na razie wstrzymano kontakty z rodzicami, sprawa została 

zgłoszona do sądu. (Dowód: akta kontroli str.23-24)

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w Rodzinnym Domu Dziecka 

Nr 7 we Wrocławiu nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie

Zgodnie z art. 197 d ust. 2 i ust. 3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2015 r,, poz. 332 j.t.), kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zgłosić do nich pisemne umotywowane zastrzeżenia. W ojew odą w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania zastrzeżeń, przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia.

Podpisy osób kontrolujących:

.............
członek zespołu kontrolnego

.............
członek zespołu kontrolnego

   .
kierownik jednos tki kontrolującej

Wydż <i Społecznej

Do wiadomości:
1) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław


