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Pani
Halina Horodyska
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelinie

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

W dniach 16-18 lutego 2015 roku na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 j.t.), zespół kontrolny 
w składzie Edyta Kubicka -  przewodnicząca i Piotr Szafarowicz -  kontroler z Wydziału 
Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził 
kontrolę kompleksową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie w zakresie 
realizacji zadań powiatu wynikających z art. 19 i art. 20 ustawy o pomocy społecznej, 
struktury organizacyjnej jednostki oraz kwalifikacji zawodowych pracowników. Kontrolą 
objęto okres od 1 lutego 2014 roku do 16 lutego 2015 roku.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan Kontroli na I półrocze 2015 roku 
zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 29 grudnia 2014 roku. W okresie 
objętym kontrolą funkcję Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie 
pełniła Pani Halina Horodyska, odpowiedzialna za wykonywanie zadań w obszarach 
kontrolowanych zagadnień. Podczas kontroli, z powodu nieobecności Dyrektora, wyjaśnień 
udzielała osoba upoważniona -  Pani Selwina Kokoszka.

W zakresie działalności jednostki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywną 
z nieprawidłowością.

Uzasadnieniem oceny jest stan faktyczny i prawny ustalony w Protokole kontroli podpisanym 
dnia 16 marca 2015 roku, bez wnoszenia zastrzeżeń.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie powstało na mocy Uchwały Nr 
IY/28/99 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 28.01.1999 r. w sprawie utworzenia 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie. W okresie objętym kontroląjednostka 
funkcjonowała w oparciu o Regulamin Organizacyjny przyjęty Uchwałą Nr 365/13 Zarządu



Powiatu w Strzelinie z dnia 09.07.2013 r., zmieniony Uchwałą Nr 426/13 Zarządu Powiatu 
w Strzelinie z dnia 30 grudnia 2013 r. W strukturze Centrum wyodrębniono nową komórkę 
organizacyjną - Punkt Interwencji Kryzysowej.
W Regulaminie stwierdzono nieliczne błędy i braki (opisane w Protokole pokontrolnym), 
które wskazane jest poprawić lub usunąć.

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie znajduje się 
w budynku przy ulicy Kamiennej 10. Pomieszczenia Centrum usytuowane są na piętrze 
(wysoki parter) i w części piwnicznej, w której urzęduje Zespół ds. osób niepełnosprawnych. 
Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą być przyjęte jedynie na piętrze, do 
którego z drugiej strony budynku dobudowano podjazd. Stwierdzono jednak brak widocznej 
informacji dla ww. osób, o tym gdzie mogą one skorzystać z usług Centrum.
Wskazane jest więc umieszczenie stosowanej informacji dla osób niepełnosprawnych 
o możliwości i sposobie korzystania z usług Centrum.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie oraz wszyscy 
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z merytoryczną działalnością centrum 
mają kwalifikacje zawodowe zgodne z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o pracownikach 
samorządowych. Dyrektor PCPR została również prawidłowo upoważniona przez Starostę 
Strzelińskiego do załatwiania indywidualnych spraw m.in. z zakresu pomocy społecznej, 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Organ kontrolny podczas kontroli ustalił, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Strzelinie realizowało prawidłowo zadania własne powiatu wskazane art. 19 pkt 1, 2, 7, 
1 3 ,14 ,15 ,16 ,17  ustawy o pomocy społecznej.

Odnosząc się do zadania wynikającego z art. 19 pkt 6 stwierdzono, iż powiat 
strzeliński w okresie kontrolowanym przyznał pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz na 
kontynuowanie nauki dwóm wychowankom opuszającym zakłady poprawcze. Decyzje 
zostały wydane z naruszeniem przepisów prawnych, w związku z czym przekazano je do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu celem ich uchylenia. 
Postępowanie w tym zakresie jest w toku.

Zadania wynikające z art. 19 pkt 8, w okresie objętym kontrolą nie były realizowane 
ze względu na brak zgłoszeń o pomoc osób mających status uchodźcy.

W zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 19 pkt 10 ustawy o pomocy 
społecznej stwierdzono, iż na terenie powiatu strzelińskiego nie funkcjonuje dom pomocy 
społecznej. Potrzeby w tym zakresie realizują poszczególne gminy we współpracy z innymi 
powiatami.

Odnosząc się do zadania wynikającego z art. 19 pkt 11 stwierdzono, iż powiat 
strzeliński nie prowadzi mieszkania chronionego.



Nadmienić należy, iż we wnioskach końcowych „Oceny zasobów pomocy społecznej” 
przedłożonej Radzie Powiatu Strzelińskiego z dnia 26.06.2014 r. wskazano na konieczność 
tworzenia mieszkań chronionych i lokali socjalnych dla usamodzielnianych wychowanków 
z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo -  wychowawczych.
Również w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 -  
2020 w punkcie 8. Priorytety i Działania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Powiecie Strzelińskim, w Priorytecie Nr V (str. 69 Strategii) - Przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży opuszczających rodzinną i instytucjonalną 
piecze zastępczą jednym ze wskazanych kierunków działań jest w punkcie 4. zapewnienie 
mieszkań chronionych. Wskazane jest, aby systematycznie i konsekwentnie podejmować 
działania zmierzające do realizacji ww. założeń Strategii, tym samym wypełniając zadanie 
własne powiatu określone w art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Odnosząc się do zadania wynikającego z art. 19 pkt 18 stwierdzono, że „Ocena 
zasobów pomocy społecznej” przedłożona Radzie Powiatu Strzelińskiego została dokonana 
26 czerwca 2014 r., i przyjęta Uchwałą Nr LIII/292/14, a powinna być przedłożona do 30 
kwietnia.

Powiat strzeliński nie prowadzi ośrodka interwencji kryzysowej, o którym 
mówi art. 19 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z Uchwałą Nr 426/13 Zarządu 
Powiatu w Strzelinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 365/13 
Zarządu Powiatu w Strzelinie z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie, w Centrum 
wyodrębniono Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK), który stanowi kolejną komórkę 
organizacyjną. Punkt działa jednak tylko doraźnie, w sytuacjach kryzysowych, tj. gdy 
zaistnieje zdarzenie wymagające niezwłocznej interwencji. W zależności od potrzeb udziela 
się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej i prawnej, a w sytuacjach 
uzasadnionych -  schronienia do 3 miesięcy w mieszkaniu interwencyjnym. Mieszkanie to 
znajduje się w budynku Domu Dziecka w Górcu. W 2014 r. nie było potrzeby umieszczenia 
w nim osób poszkodowanych, natomiast 3 osoby skorzystały z porad specjalistów. Należy 
uregulować sposób funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej, który jako komórka 
organizacyjna Centrum (co wynika z Regulaminu PCPR) powinien działać w godzinach 
pracy jednostki chyba, że zostanie to uregulowane i określone inaczej.

Odnosząc się do zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, 
które wynikają z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej należy wskazać, że 
żadne z nich nie było realizowano ze względu na brak osób posiadających status uchodźcy 
lub ochronę uzupełniającą w tym również wniosków o udzielenie pomocy w zakresie 
interwencji kryzysowej.

W ramach realizacji zadania wskazanego w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej powiat strzeliński prowadzi Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Strzelinie przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych -  Typ A, 
oraz dla osób upośledzonych umysłowo -  Typ B. Zgodnie z art. 112 ust. 8 ww. ustawy
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nadzór nad działalnością Domu sprawuje starosta przy pomocy powiatowego centrum 
pomocy rodzinie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej w okresie objętym 
kontrolą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie realizowało programy dotyczące 
asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z wcześniej 
podpisanymi umowami oraz program z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej.

Obecnie oczekiwana jest odpowiedź w związku ze złożonym wnioskiem 
o dofinansowanie Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań 
„Bezpieczniej razem”. Wniosek został złożony przez Starostę Strzelińskiego, natomiast 
projektem zarządza Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Górcu, partnerami 
w realizacji Programu sąPCPR oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelinie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej stwierdzono nieprawidłowość 
dotyczącą nieterminowego przekazania oceny zasobów pomocy społecznej radzie 
powiatu, o której jest mowa w art. 16a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej wydaje się jedno zalecenie 
pokontrolne:

1. Należy przestrzegać terminów przekazywania oceny zasobów pomocy społecznej.

Podstawa prawna: art. 16a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 
j.t.).
Termin realizacji: na bieżąco.

Kierownik kontrolowanej jednostki proszony jest o przedstawienie Wydziałowi Polityki 
Społecznej DUW we Wrocławiu do 30 czerwca 2015 r. informacji o wykonaniu zalecenia 
odnośnie przekazania radzie powiatu i sejmikowi województwa oceny zasobów pomocy 
społecznej za rok 2014 oraz informacji o sposobie wykorzystania wniosków i uwag 
zawartych w wystąpieniu.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 j.t.), 
kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych 
zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich 
doręczenia. ,

DóroiAi irzybo wska 
¿UKwi REKTORA

Wydziału FJj ¡tyki Społecznej

(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

O trzym ują:
1. S tarosta Strzeliński
2. a/a


