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W Y S T Ą P I E N I E  P O K O N T R O L N E

W dniach 21, 22 i 25 lipca 2016 roku na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jedn. tekst Dz. U. 2016 r., poz. 930) zespół kontrolny 

w składzie Grażyna Zielińska -  przewodnicząca i Edyta Kubicka -  kontroler z Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 

przeprowadził kontrolę kompleksową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Górze 

z zakresu realizacji zadań powiatu wynikających z art. 19 i art. 20 ustawy o pomocy 

społecznej - zwanej dalej „ustawą”, struktury organizacyjnej jednostki oraz kwalifikacji 

zawodowych jej pracowników. Kontrolą objęto okres od 1 lipca 2015 roku do 21 lipca 2016 

roku. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 r. przez 

Wicewojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2016 r.

W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Górze pełniła Pani Bożena Merta odpowiedzialna za wykonywanie zadań 

objętych zakresem kontroli.

W zakresie działalności jednostki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywną, a jej 

uzasadnieniem jest ustalony w protokole kontroli podpisanym 10 sierpnia 2016 r. stan 

faktyczny i prawny, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze -  zwane dalej Centrum lub PCPR, 

zostało powołane do życia z dniem 1 stycznia 1999 roku na mocy uchwały nr Y /III/99 Rady 

Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki 

organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze. Centrum 

funkcjonuje w oparciu o Regulamin Organizacyjny przyjęty uchwałą nr 64/2011 Zarządu 

Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. Ostatnie zmiany w Regulaminie 

Organizacyjnym wprowadzone zostały uchwałą nr 88/2014 Zarządu Powiatu Górowskiego 

z dnia 3 grudnia 2014 r. W rozdziale III „Zadania Centrum” w § 6 ust. 3 rozszerzono 

obowiązki Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej o 8 zadań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze znajduje się w budynku przy ulicy 

Armii Polskiej 8, na poziomie parteru i pierwszego piętra. Nieruchomość jest przystosowana 

dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Regulamin określa strukturę organizacyjną oraz zakres działania jednostki. W skład Centrum 

wchodzą następujące komórki organizacyjne: kierownik, zespół ds. pieczy zastępczej, zespół 

administracyjno- księgowy oraz Biuro Projektu. W strukturach Centrum działa również 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Kierownikiem PCPR jest Pani Bożena Merta, która posiada upoważnienia Starosty 

Górowskiego do załatwiania indywidualnych spraw m.in. z zakresu: pomocy społecznej, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono także, że Centrum wykonuje zadania z zakresu 

rehabilitacji społecznej, zawodowej osób niepełnosprawnych i ochrony zdrowia.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze i zatrudnieni 

pracownicy posiadają wymagane przepisami prawa kwalifikacje zawodowe.

Organ kontrolny podczas kontroli ustalił, że PCPR w Górze realizowało zadania 

własne powiatu wynikające z art. 19 pkt 1, 2, 6, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 ustawy. Natomiast 

zadanie wynikające z art. 19 pkt 8 ustawy nie było realizowane z uwagi na fakt 

nieprzebywania na terenie powiatu górowskiego cudzoziemców posiadających status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Zgodnie z art. 19 pkt 10 dotyczącym prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów 

pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczania w nich skierowanych osób 

stwierdzono, że na terenie powiatu górowskiego funkcjonuje jeden Dom Pomocy Społecznej 

we Wronińcu dla przewlekle, psychicznie chorych mężczyzn. Zgodnie z decyzją Wojewody
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Dolnośląskiego limit miejsc w DPS wynosi 74. Umieszczenie w jednostce możliwe jest tylko 

i wyłącznie w przypadkach zwalniania miejsc przez pensjonariuszy. Pobyty w DPS we 

Wronińcu są długotrwałe, ze względu na stosunkowo młody wiek podopiecznych.

W okresie objętym kontrolą tj. od 1 lipca 2015 r. do 21 lipca 2016 r. wydano 6 decyzji 

umieszczających. Ustalono, że przed wydaniem decyzji o umieszczeniu w domu pomocy 

społecznej, wszystkie wymagane przepisami (§ 8 ust. 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej) 

dokumenty były zgromadzone w teczkach. Analizowane decyzje posiadały wszystkie 

elementy wskazane w art. 107 K.p.a. Dołączone do nich zwrotki świadczyły, że doręczone 

były skutecznie.

W ramach oceny realizacji zadania wynikającego z art. 19 pkt 11 ustawy stwierdzono, 

że na terenie powiatu górowskiego nie ma mieszkań chronionych. W przypadku 

usamodzielnianych wychowanków gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania 

przed umieszczeniem w pieczy, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub 

młodzieżowym ośrodku socjoterapii realizuje tę formę wsparcia zapewniając mieszkania 

socjalne. Najwięcej potrzeb w tym zakresie zaspokaja Gmina Góra. Ponadto Kierownik 

Centrum złożyła wyjaśnienie, że od ubiegłego roku w Powiecie Górowskim obowiązuje 

program naprawczy, który w swym założeniu wstrzymuje realizację wszelkich działań 

inwestycyjnych w powiecie i jednostkach organizacyjnych powiatu.

W ramach realizacji art. 19 pkt 12 ustawy ustalono, że na terenie powiatu górowskiego 

nie funkcjonuje ośrodek interwencji kryzysowej. W związku z koniecznością realizowania 

kompleksowych działań skierowanych na ochronę ofiar przemocy w rodzinie, Starosta 

Górowski zwrócił się z prośbą do Starosty Rawickiego (sąsiedni powiat) o rozważenie 

możliwości zawarcia porozumienia z Powiatem Rawickim w sprawie zapewnienia pomocy 

w interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu górowskiego. W przypadku 

wyrażenia zgody Powiat Górowski zobowiązał się przekazywać dotację celową 

na współfinansowanie kosztów na warunkach określonych w porozumieniu.

W miarę posiadanych kompetencji Centrum niesie pomoc osobom i rodzinom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie, jednostka udziela pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego, wsparcia 

i pracy socjalnej. Praca z osobami dotkniętymi przemocą polega na rozpoznaniu zjawiska, 

udzielaniu pomocy w przezwyciężeniu trudności poprzez monitorowanie sytuacji. Udzielane
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są również porady i informacje z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, ochrony praw 

lokatorów, prawa cywilnego, a także pomoc w zakresie wystąpienia do prokuratury 

z wnioskiem o nakaz opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy. Zakres pomocy jest bardzo 

szeroki i obejmuje również różnorakie problemy np.: przygotowanie pozwu rozwodowego 

i pozwu o alimenty, uregulowanie kontaktów z dziećmi w przypadku rozpadu małżeństwa, 

sprawy majątkowe, postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie oraz wnioski 

do prokuratury w sprawie nakazu opuszczenia mieszkania przez sprawcę.

Organ kontrolny ustalił, że zadania powiatu z zakresu administracji rządowej 

określone w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy nie były realizowane przez Centrum w Górze ze 

względu na brak wniosków osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

W oparciu o art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczący prowadzenia i rozwoju 

infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustalono, że na 

terenie powiatu górowskiego nie funkcjonuje ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Potrzeby w tym zakresie zaspokaja Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu dla 

osób przewlekle i psychicznie chorych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy dotyczącym realizacji zadań wynikających 

z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, 

rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia ustalono, że PCPR 

w Górze realizuje następujące programy:

• „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”,

• „Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie na lata 2015 -  2016”. Wyżej wymieniony Program został przyjęty uchwałą 

nr V/28/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015 r.

Opracowanie i realizacja w/w Programów nawiązuje do założeń Powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Górowskim.

Na podstawie art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej, Starosta Górowski przy 

pomocy PCPR w Górze sprawuje nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego 

poradnictwa oraz Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu. W tym zakresie pracownicy 

odpowiedzialni merytorycznie za powierzone zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie i prowadzonego poradnictwa przekazują kierownikowi Centrum sprawozdania.

4



Kierownik PCPR organizuje również comiesięczne spotkania z pracownikami, podczas których 

omawiane są postępy z realizacji powierzonych im zadań. Odnośnie Domu Pomocy Społecznej 

we Wronińcu, Centrum otrzymuje co miesiąc informacje sprawozdawcze zawierające aktualną 

liczbą mieszkańców, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca oraz informację 

z działalności terapeutycznej i rehabilitacyjnej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Górze nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.
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