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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 28 -  29 grudnia 2022 r., na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 447 z późn. zm.), dalej zwanej „ustawą”, kontrolerzy Piotr Szafarowicz główny 

specjalista i Jacek Sujka inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę 

kompleksową w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszkowie, 

zwanym dalej „Ośrodkiem” lub „GOPS”.

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

zgodność zatrudniania asystenta rodziny z wymogami kwalifikacyjnymi. Kontrolę 

przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 28 czerwca 2022 r. przez Wojewodę 

Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2022 r.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 grudnia 2022 r., 

funkcję Dyrektora Ośrodka pełniła Pani Alicja Błaszczyńska -  odpowiedzialna za realizację 

zadań w ocenianych obszarach. W wyniku przeprowadzonej kontroli wydaje się ocenę 

pozytywną z nieprawidłowościami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny. 

Możliwą przyczyną wystąpienia nieprawidłowości było niewłaściwe stosowanie przepisów 

ustawy. Kontrola została odnotowana w książce kontroli Ośrodka pod numerem 16.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie przedłożonej dokumentacji 

dotyczącej organizacji systemu pracy z rodziną, aktów prawa miejscowego, dokumentacji 

z akt osobowych potwierdzającej kwalifikacje zawodowe i zatrudnienie asystenta rodziny 

oraz wyjaśnień złożonych przez dyrektora Ośrodka.



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszkowie jest jednostką organizacyjną 

i budżetową gminy Cieszków. Obowiązek realizacji przez Ośrodek zadań z zakresu ustawy

0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynika z treści § 3 pkt 6 załącznika nr 1 

do uchwały Rady Gminy Cieszków nr XVI/85/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszkowie.

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

1 realizacja 3 -  letniego gminnego programu wspierania rodziny. Mając na uwadze powyższy 

obowiązek, w okresie objętym kontrolą, w Gminie Cieszków obowiązywała uchwała 

NrXVI/132/20 Rady Gminy Cieszków z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej na lata 2020 -  2022. Nazwa 

programu była niezgodna z zapisem art. 176 pkt 1 ustawy, gdyż zawierała część dotyczącą 

„pieczy zastępczej” należącą do kompetencji samorządu powiatowego. Zwrócono uwagę 

na konieczność zastosowania poprawnego nazewnictwa w programie, który będzie uchwalany 

na kolejne trzy lata. Obowiązujący, w okresie objętym kontrolą, Program składał się z ośmiu 

części: Wprowadzenie, Diagnoza społeczna, Zasoby Gminy, Zadania Programu, Odbiorcy 

Programu, Realizatorzy Programu, Źródła finansowania oraz Monitoring i ewaluacja. 

W części dotyczącej diagnozy społecznej, w oparciu o dane z lat 2018 -  2019, zwrócono 

uwagę na nieznaczny wzrost liczy rodzin (z 11 do 13), którym udzielono pomocy finansowej 

lub w naturze z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych 

i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wskazany powód udzielania wsparcia był czwartym 

w kolejności po bezrobociu, niepełnosprawności i ubóstwie. W diagnozowanym okresie 

asystent rodziny współpracował z 11 rodzinami w 2018 r. i 10 rodzinami w 2019 r. 

W diagnozie podano również dane dotyczące liczby wszczętych procedur „Niebieskie Karty”, 

których wzrost na przestrzeni dwóch lat był znaczący, z 13 w 2018 r. do 22 w 2019 r. 

Program zakładał trzy główne zadania do realizacji: działania profilaktyczne na rzecz rodziny, 

udzielanie wsparcia i pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo -  wychowawczych oraz zwiększenie współpracy między instytucjami 

i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Jako najważniejsze działania w ramach 

wyżej wymienionych zadań wskazano na udział w kampaniach, programach, czy kursach 

podnoszących kompetencje rodzin, pracę socjalną, udzielanie pomocy finansowej i wsparcie 

asystenta rodziny. W ramach tworzenia gminnego systemu opieki nad dzieckiem, Program 

nie zawierał jednak żadnych informacji na temat prowadzenia placówek wsparcia dziennego 

i zapewnienia w nich miejsc dla dzieci, co jest obowiązkiem gminy wynikającym z art. 176
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pkt 3 lit. c ustawy. Powyższe należy uzupełnić w programie wspierania rodziny uchwalonym 

na kolejne 3 lata (dowód: akta kontroli str. 15, 19 -  30).

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. 

Ponieważ Gmina Cieszków liczy sobie tylko ok. 4800 mieszkańców i wchodzi w skład 

powiatu milickiego, wszelkie instytucje i podmioty udzielające specjalistycznej pomocy, 

w tym prawnej, zlokalizowane są w Miliczu. W okresie objętym kontrolą rodziny 

przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych miały 

możliwość korzystania z pomocy i wsparcia psychologów, pedagogów i terapeutów 

w Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

w Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej „SALUS” w Miliczu. Pomocą w zakresie 

poradnictwa dla osób uzależnionych lub/i doznających przemocy domowej służyły również 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Cieszkowie. Pomoc prawną 

udzielał dwa razy w tygodniu radca prawny w Urzędzie Gminy Cieszków, oraz po uprzednim 

umówieniu wizyty, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu. Gmina Cieszków 

nie zapewniała bezpośrednio osobom potrzebującym terapii, mediacji i grup wsparcia. 

Ewentualna pomoc w tym zakresie organizowana była we współpracy z wyżej wymienionymi 

instytucjami i podmiotami w Miliczu. W okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 grudnia 2022 r. 

Gmina Cieszków nie świadczyła usług opiekuńczych i specjalistycznych rodzinom 

przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych ze względu 

na brak zgłoszeń i wniosków oraz zainteresowania rodzin tą formą pomocy {dowód: akta 

kontroli str. 15 — 16).

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku zatrudniony był jeden asystent rodziny 

w wymiarze x/i etatu, realizujący swoje obowiązki w ramach zadaniowego systemu czasu 

pracy. Praca asystenta nie była łączona z obowiązkami pracownika socjalnego na terenie 

gminy Cieszków, jak również asystent nie prowadził postępowań administracyjnych 

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

W okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia kontroli wsparciem i pomocą asystenta objętych 

było 10 rodzin, wśród których najczęściej występującymi problemami była niewydolność 

w sprawach opiekuńczych i wychowawczych, złe warunki bytowe, stan zdrowia oraz 

nadużywanie alkoholu.
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Na podstawie losowo wybranych akt zawierających dokumentację pracy asystenta 

z rodziną, dokonano oceny prawidłowości i zgodności realizowanych zadań z wymogami 

określonymi w ustawie i stwierdzono, co następuje:

a) zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy, w każdym badanym przypadku pracownik socjalny 

Ośrodka sporządził wywiad środowiskowy w rodzinie przeżywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -  wychowawczych;

b) zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy, pracownik socjalny niezwłocznie po sporządzeniu 

nadruku wywiadu środowiskowego oceny sytuacji osoby lub rodziny występował 

do Dyrektora Ośrodka z wnioskiem o przydzielenie rodzinie asystenta;

c) zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy, dyrektor Ośrodka niezwłocznie wyrażał pisemną zgodę 

na przydzielenie rodzinie asystenta;

d) zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, osoby lub rodziny podpisywały zgodę na podjęcie 

współpracy z asystentem rodziny;

e) zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy, asystent dla każdej rodziny opracowywał 

i realizował „plan pracy z rodziną”. Przed sporządzeniem planu asystent gromadził 

informacje o rodzinie, jej oczekiwaniach i potrzebach oraz o bieżącej sytuacji bytowej, 

zawodowej, itp. W planach zostały określone zakresy realizowanych działań i przewidywane 

efekty, natomiast terminy realizacji działań opisywano jako „czas współpracy”. Należy 

zadbać o precyzyjne określanie terminów, w których dane działanie winno być podjęte;

f) zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 15 ustawy, asystent winien dokonywać okresowej oceny sytuacji 

rodziny nie rzadziej niż co 6 miesięcy i przekazywać ją  do akceptacji kierownika ośrodka. 

We wszystkich badanych sprawach asystent, mimo że terminowo, zamiast okresowej oceny 

sytuacji rodziny, sporządzał dokument pod nazwą „sprawozdanie okresowe z pracy asystenta 

rodziny”. Powyższy dokument winien być zmodyfikowany, tak aby zawierał informacje 

na temat stopnia realizacji zaplanowanych działań przez rodzinę w okresie 6 miesięcy oraz 

ocenę zasadności dalszej pracy z rodziną. Dyrektor Ośrodka potwierdzał podpisem 

zapoznanie się z ww. dokumentem;

g) zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy, w przypadku zakończenia pracy z rodziną asystent 

monitoruje funkcjonowanie rodziny. Na dzień kontroli, w dwóch przypadkach rodzin asysta 

została zakończona, jednak w przedłożonych aktach nie stwierdzono dokumentacji 

potwierdzającej monitoring rodziny.

Asystent rodziny, w ramach dokumentowania swojej pracy, prowadził „dziennik pracy 

asystenta rodziny”, gdzie wypisywane były przede wszystkim daty i rodzaj podjętych działań 

wobec i na rzecz rodziny (dowód: akta kontroli str. 1 6 -1 7 , 3 3 -3 7 ).
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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 dzieci lub prowadzeniu 

gospodarstwa domowego. Dyrektor Ośrodka oświadczył, że w gminie Cieszków nie było 

nigdy żadnej rodziny wspierającej, pomimo podejmowanych działań informacyjnych w tym 

zakresie (dowód: akta kontroli str. 17).

W związku z art. 176 pkt 3 lit. c ustawy, dyrektor w Ankiecie z działalności Ośrodka 

w okresie objętym kontrolą oświadczył, że na terenie gminy Cieszków nie funkcjonuje 

placówka wsparcia dziennego w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny (...). O braku 

realizacji przez Gminę Cieszków 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. 17).

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 wydatki na jego opiekę i wychowanie w przypadku umieszczenia 

w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Na dzień kontroli 6 dzieci pochodzących 

z gminy Cieszków umieszczonych było w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Ośrodek 

na bieżąco ponosił wydatki na opiekę i wychowanie dzieci na podstawie not księgowych 

przekazywanych przez Powiat Milicki (dowód: akta kontroli str. 17).

Art. 179 ust. 1 ustawy nakłada na wójta obowiązek złożenia radzie gminy 

sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienia potrzeb 

związanych z realizacją tych zadań, w terminie do dnia 31 marca każdego roku. W praktyce 

kierownik jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadania z zakresu wspierania i pracy 

z rodziną jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu dokumentu. Dyrektor Ośrodka 

przedłożył do akt kontroli „Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 

i pieczy zastępczej za rok 2021”, złożone w dniu 21 marca 2022 r. do Urzędu Gminy 

Cieszków (dowód: akta kontroli str. 18, 38 -  43).

W zakresie zgodności zatrudnienia asystenta rodziny z wymogami kwalifikacyjnymi 

ustawy nie stwierdzono nieprawidłowości. Osoba zatrudniona od dnia 1 lipca 2014 r. 

na stanowisku asystenta rodziny miała wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku 

pedagogika, złożyła również oświadczenia o spełnianiu wymagań określonych w art. 12 ust. 1 

pkt 2, 3 i 4 ustawy (dowód: akta kontroli str. 44 -  45).

W okresie objętym kontrolą asystent rodziny nie uczestniczył w żadnych szkoleniach 

ze względu na brak ofert, które w jego ocenie, podnosiłyby jego kompetencje zawodowe.
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W aktach osobowych stwierdzono jednak liczny udział w szkoleniach dla asystentów w latach 

poprzednich. Gmina w przypadku wyjazdu na szkolenie finansuje koszty delegacji (dowód: 

akta kontroli str. 31).

W ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej Ośrodek w roku 

2021 i 2022 realizował następujące programy rządowe dotyczące wspierania rodziny: 

„Rodzina 500+”, „Dobry Start”, „Karta Dużej Rodziny”, „Za życiem” oraz „Posiłek w szkole 

i w domu” (dowód: akta kontroli str. 18).

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w tiybie zwykłym w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszkowie stwierdzono, w badanym zakresie, następujące 

nieprawidłowości:

1) w planach pracy z rodziną nie określano terminu realizacji działań;

2) brak monitoringu rodzin po zakończeniu asysty.

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości, wydaje się zalecenia pokontrolne:

1) Określać w planach pracy z rodziną terminy realizacji działań.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

2) Monitorować i dokumentować funkcjonowanie rodziny po zakończeniu asysty.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego składa się na zasadach określonych w art. 197d. 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.). W terminie do dnia 28 lutego 2023 r. kierownik 
jednostki podlegającej kontroli winien powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie 
realizacji uwag, wniosków i zaleceń przedstawionych w niniejszym wystąpieniu.

Pouczenie:


