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Pani
Joanna Bryłkowska - Hehn 
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Siechnicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 1 - 2  sierpnia 2016 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 2016 r., poz. 575) zespół kontrolny w składzie: Piotr Szafarowicz -  starszy inspektor 

wojewódzki, przewodniczący zespołu i Grażyna Zielińska -  starszy inspektor wojewódzki, 

kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Siechnicach przy ul. Żemickiej 17, zwanym w dalszej części 

niniejszego wystąpienia „ośrodkiem” lub „GOPS”.

Przedmiot kontroli obejmował działalność ośrodka w zakresie organizowania pracy 

z rodziną w gminie oraz zgodność zatrudniania pracowników jednostek organizacyjnych 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolę 

przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 roku przez 

Wicewojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2016 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 1 sierpnia 2016 r. 

funkcję Kierownika ośrodka pełniła Pani Joanna Bryłkowska -  Hełm odpowiedzialna 

za realizację zadań w ocenianych obszarach. W zakresie działalności jednostki podlegającej 

kontroli wydaje się ocenę pozytywna, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny 

i prawny.



Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji 

merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń złożonych przez Kierownika 

ośrodka i asystenta rodziny, aktów prawa miejscowego oraz akt osobowych w zakresie 

dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe pracowników. Ilekroć w niniejszym 

wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 10 ustawy za prowadzenie pracy z rodziną odpowiedzialna jest gmina. 

Na podstawie uchwały nr XLIX/304/13 z dnia 19 września 2013 r. i uchwały nr XXVI/181/16 

z dnia 19 maja 2016 r. Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania Statutu Gminnemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siechnicach, zadania gminy wynikające z ustawy

0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostały powierzone ośrodkowi, który tym 

samym stał się podmiotem odpowiedzialnym za pracę z rodziną w gminie Siechnice. 

Dodatkowo, Burmistrz Siechnic wydał upoważnienie nr WOP.0052.69.2012 z dnia 20 marca 

2012 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach 

do opracowywania i realizacji 3 -  letnich gminnych programów wspierania rodziny, 

prowadzenia pracy z rodziną oraz prowadzenia w imieniu gminy rozliczeń z powiatem 

w zakresie ponoszenia opłat za umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej. W okresie objętym 

kontrolą w ośrodku obowiązywały dwa zarządzenia (nr 4/2014 z dnia 18 lutego 2014 r.

1 nr 7/2016 z dnia 14 marca 2016 r.) kierownika GOPS w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

organizacyjnego. Zgodnie z treścią § 7 ust. 1 pkt III lit. c załącznika nr 1 do zarządzenia 

z marca bieżącego roku, w skład struktury organizacyjnej ośrodka wchodzi „Dział pracy 

środowiskowej -  sekcja wsparcia rodziny”. Zadania i obowiązki specjalisty pracy socjalnej 

i asystenta rodziny (pracowników sekcji) zostały określone w § 24 Regulaminu {dowód: akta 

kontroli str. 25 — 47, 76 - 77).

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

w Siechnicach podjęła uchwałę nr IX/51/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia 

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siechnice na lata 2015 -  2017. Program zawiera 

diagnozę sytuacji demograficznej i społecznej mieszkańców Siechnic, określa cele 

i beneficjentów programu, sposób finansowania, realizatorów, monitoring i ewaluację oraz 

podstawowe zadania do realizacji tj.: zabezpieczenie potrzeb bytowych, zapobieganie 

uzależnieniom, udzielanie specjalistycznego poradnictwa, profilaktyka oraz finansowanie 

pobytu.dzieci z gminy w pieczy zastępczej. Ośrodek do dnia 31 marca każdego roku został 

zobowiązany do składania Burmistrzowi Siechnic sprawozdania z realizacji programu.
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Pismem z dnia 31 marca 2016 r. kierownik GOPS przekazał Burmistrzowi stosowne 

sprawozdanie za rok 2015 {dowód: akta kontroli str. 11, 48 -  75).

W obszarze pracy z rodziną, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, ośrodek 

zapewniał:

a) w ramach realizacji gminnych programów dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, 

narkomanii i przemocy w rodzinie prowadzony był (i nadal jest) Punkt Konsultacyjny 

w siedzibie ośrodka. Współpracujący z ośrodkiem na podstawie umów zlecenia specjaliści: 

psycholog, psychoterapeuta i terapeuta uzależnień prowadzili konsultacje i specjalistyczne 

poradnictwo w tym: terapię rodzinną, interwencję kryzysową, poradnictwo po traumie, terapię 

z osobami uzależnionymi i osobami doświadczającymi przemocy, a także poradnictwo 

dla osób i rodzin, w których występuje problem z „dopalaczami”. Działania wyżej 

wymienionych osób były koordynowane przez pracownika ośrodka w ramach Punktu 

Konsultacyjnego, a informacje o godzinach przyjęć dostępne były na stronie internetowej,

b) zajęcia prowadzone przez terapeutę uzależnień dla młodzieży gimnazjalnej oraz grupy 

wsparcia dla rodziców młodzieży zagrożonej uzależnieniem lub uzależnionej,

c) pomoc prawną -  do dnia 31 grudnia 2015 roku pomoc prawna udzielana była przez 

współpracującego z gminą prawnika, a od 1 stycznia 2016 roku w związku z wejściem 

w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej (Dz. U. z 2015, poz. 1255) poradnictwo prawne udzielane jest osobom wymienionym 

w art. 4 cytowanej ustawy i obejmuje czynności wymienione w art. 3. Osoby zainteresowane 

i potrzebujące pomocy prawnej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

odsyłane są do prawnika z Fundacji „Sancta Familia” we Wrocławiu przy ul. Monte Cassino 

68 ,

d) mediację rodzinną w postępowaniu sądowym np. o przejęcie opieki nad dzieckiem, 

we współpracy z mediatorem Sądu Rejonowego w Oławie,

e) w okresie objętym kontrolą kierownik GOPS działający z upoważnienia Burmistrza 

Siechnic wydał jedną decyzję administracyjną w sprawie przyznania specjalistycznych usług 

opiekuńczych w formie zajęć z logopedą {dowód: akta kontroli str. 14 -16 , 99).

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  

wychowawczych przydziela się asystenta rodziny, po spełnieniu wymogów i na zasadach 

określonych w art. 11 ustawy. W okresie objętym kontrolą w ośrodku na umowę o pracę 

w systemie zadaniowego czasu pracy zatrudniony był jeden asystent rodziny. Pracownik 

nie łączył pracy asystenta z obowiązkami pracownika socjalnego, co zgodne jest z art. 17 

ustawy. W roku 2015 i 2016 pod opieką asystenta pozostawało 13 rodzin. Bieżącą pracę
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asystenta rodziny oraz sposób jej dokumentowania uregulowano zarządzeniem nr 8/2015 

z dnia 7 lipca 2015 r. kierownika GOPS. Obligatoryjne dokumenty to: wniosek pracownika 

socjalnego o objęcie usługą asystenta rodziny, zgoda rodziny na podjęcie współpracy 

z asystentem, zasady współpracy rodziny z asystentem, diagnoza rodziny, plan pracy 

z rodziną, sprawozdanie miesięczne z pracy asystenta z rodziną, sprawozdanie półroczne 

z pracy asystenta z rodziną, protokół z zespołu do spraw oceny sytuacji rodziny oraz 

podsumowanie końcowe z pracy asystenta z rodziną.

Praca asystenta realizowana jest „w terenie” od poniedziałku do piątku, lecz każdego dnia jest 

on również dostępny w siedzibie ośrodka. Na podstawie losowo wybranych pięciu akt 

zawierających dokumentację pracy z rodziną dokonano oceny jej zgodności z wymogami 

i zasadami określonymi w Rozdziale 2 ustawy i stwierdzono:

a) na podstawie przeprowadzonych w rodzinach wywiadów środowiskowych pracownik 

socjalny wskazywał na konieczność przydzielenia asystenta rodziny i składał stosowny 

wniosek do Kierownika ośrodka, który wyrażał zgodę,

b) każda z rodzin pisemnie wyrażała zgodę na podjęcie współpracy z asystentem oraz 

akceptowała zasady tej współpracy,

c) po przydzieleniu rodzinie asystentury sporządzano diagnozę oraz plan pracy z rodziną 

zawierający zakres działań, terminy ich realizacji oraz przewidywane efekty,

d) dla każdej rodziny asystent sporządzał miesięczne sprawozdania zawierające informacje 

o wszystkich kontaktach z rodziną, podejmowanych działaniach, tematy rozmów, itp.

e) raz na sześć miesięcy asystent rodziny przygotowywał sprawozdanie półroczne zawierające 

opis wszystkich zadań podjętych wobec i na rzecz rodziny, a także rokowania dotyczące 

dalszej współpracy,

f) nie rzadziej niż co pół roku asystent dla każdej rodziny sporządzał protokół z zespołu 

do spraw okresowej oceny sytuacji rodziny,

g) w przypadku rodzin, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej asystent 

uczestniczył w przygotowaniu planu pomocy dziecku oraz brał udział w posiedzeniach 

zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci,

j) asystent po zakończeniu pracy z rodziną monitorował jej funkcjonowanie i dokumentował 

swoje uwagi i spostrzeżenia {dowód: akta kontroli str. 19 -  23, 78 -  92).

Kierownik ośrodka złożył oświadczenie, że w okresie objętym kontrolą nie została 

podpisana żadna umowa na pełnienie funkcji rodziny wspierającej oraz że na terenie Gminy 

Siechnice nie funkcjonuje placówka wsparcia dziennego, zorganizowana i prowadzona 

na podstawie przepisów ustawy. W gminie działają jednak dwie świetlice środowiskowe
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(w Siechnicach i Smardzowie), których działalność finansowana jest ze środków profilaktyki 

uzależnień {dowód: akta kontroli str. 16). Jest to niezgodne z art. 182 pkt 2 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 487). Mając na uwadze konieczność zapewnienia dzieciom 

z rodzin wymagających wsparcia pomocy w nauce, oddziaływań wychowawczych, 

organizacji czasu wolnego oraz bezpieczeństwa należy uregulować kwestię finansowania 

działalności istniejących świetlic środowiskowych i doprowadzić do ich standaryzacji zgodnie 

z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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. Na dzień kontroli, tj. 1 sierpnia 2016 roku 53 dzieci z terenu gminy 

Siechnice przebywało w pieczy zastępczej, w tym 5 w pieczy instytucjonalnej i 48 dzieci 

w pieczy rodzinnej. Gmina na bieżąco ponosiła odpłatność za pobyt dzieci w pieczy 

zastępczej w wysokości odpowiednio 10%, 30% i 50% wydatków na opiekę i wychowanie 

dziecka w pieczy rodzinnej lub średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych 

na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo -  wychowawczej {dowód: akta kontroli 

str. 17 ,93- 98).

Realizując wymóg art. 179 ust. 1 ustawy Kierownik ośrodka przedstawia corocznie 

Radzie Miejskiej w Siechnicach sprawozdanie z działalności jednostki, w tym również 

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. Z kolei, w ramach zadań z zakresu 

administracji rządowej, o których mowa w art. 177 ustawy, w okresie objętym kontrolą, 

Gmina Siechnice aplikowała o środki rządowe na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia 

asystenta rodziny {dowód: akta kontroli str. 17, 63 - 75).

W okresie pomiędzy 1 sierpnia 2015 r. a 1 sierpnia 2016 r. w „Dziale pracy 

środowiskowej -  sekcji wsparcia rodziny” (komórce organizacyjnej Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Siechnicach) zatrudnione były 2 osoby na stanowiskach asystenta 

rodziny i pracownika socjalnego. Na podstawie potwierdzonych z oiyginałem kopii 

dyplomów i świadectw złożonych w aktach osobowych wyżej wymienionych osób 

stwierdzono, że spełniają one wymogi kwalifikacyjne określone odpowiednio w ustawie 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawie o pomocy społecznej. Biorąc pod 

uwagę obowiązek gminy wynikający z art. 176 pkt. 2 ustawy o konieczności tworzenia 

możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny stwierdzono w aktach 

osobowych asystenta rodziny zaświadczenia potwierdzające jego udział w szkoleniach
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z zakresu wspierania i pracy z rodziną, organizowane przez Dolnośląski Ośrodek Polityki 

Społecznej oraz Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu {dowód: akta kontroli 

str. 17-18).

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach w zakresie organizacji systemu 

pracy z rodziną w gminie oraz zgodności zatrudniania pracowników jednostek 

organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi 

kwalifikacjami nie stwierdza się nieprawidłowości.

P ouczen ie:
Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w  tym wystąpienia niezawierającego zaleceń pokontrolnych, składa się na 
zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 575). W terminie do dnia 15 październ ika 2016  roku kierownik kontrolowanej 
jednostki proszony jest o powiadomienie Wojewody Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków  
przedstawionych w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

Z  Up, W O J E W O D Y  D O LN O Ś LĄ S K IEG O

ijanuicf y a w iita

(uziunek zespołu inspektorów)

Do wiadomości:
1) Urząd Miejski, ul. Jana Pawła I I 12, 55-011 Siechnice,
2) a/a


