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WYSTĄPIENIE

POKONTROLNE

W dniach 1 9 - 2 1 stycznia 2015 roku, na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015, poz. 163, j.t.), zespół kontrolny
w składzie Piotr Szafarowicz - przewodniczący i Honorata Borowiec - kontroler z Wydziału
Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził
kontrolę kompleksową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w zakresie
realizacji zadań powiatu wynikających z art. 19 i art. 20 ustawy o pomocy społecznej,
struktury organizacyjnej jednostki oraz kwalifikacji zawodowych jej pracowników. Kontrolą
objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 18 stycznia 2015 roku. Kontrolę
przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2014 r. przez Wojewodę
Dolnośląskiego Plan Kontroli na I półrocze 2015 roku. W okresie objętym kontrolą funkcję
dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu pełniła Pani Arieta
Szmigielska odpowiedzialna za wykonywanie zadań podlegających kontroli. W zakresie
działalności jednostki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywną, a jej uzasadnieniem jest
ustalony w Protokole kontroli z dnia 12 marca 2015 roku stan faktyczny i prawny, do którego
nie wniesiono zastrzeżeń.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną
powiatu wrocławskiego, powołaną do życia w 1999 roku. Obowiązujący regulamin
organizacyjny Centrum wskazuje, że w jego skład wchodzą zespoły organizacyjne
i samodzielne stanowiska: dyrektor, zastępca dyrektora, główny księgowy, stanowisko ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zespół ds. pieczy zastępczej, zespół ds. osób
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niepełnosprawnych, zespół ds. świadczeń oraz zespół ds. finansowo — księgowych
i

kadrowych.

Zgodnie

ze

Statutem

Centrum,

przedmiotem

jego

działalności

są

w szczególności zadania własne powiatu i z zakresu administracji rządowej, dotyczące
pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Centrum
pełni również zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie wrocławskim.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, jak i wszyscy
zatrudnieni pracownicy mają wymagane przepisami prawa kwalifikacje zawodowe. Dyrektor
Centrum została upoważniona przez Starostę Wrocławskiego do wydawania m.in. decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i pieczy
zastępczej należących do właściwości powiatu.
Zgodnie z § 1 Regulaminu organizacyjnego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
38/2012 Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2012 r. ze zmianami, do zadań
Centrum należy wykonywanie zadań powiatu m.in. z zakresu pomocy społecznej.
Organ kontrolny podczas kontroli ustalił, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
we Wrocławiu realizowało zadania własne powiatu wynikające z art. 19 pkt 1, 2, 6, 7, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 i 18 ustawy o pomocy społecznej. Zadanie wynikające z art. 19 pkt 8
ustawy nie było realizowane ze względu na brak cudzoziemców posiadających status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Również ze względu na brak infrastruktury domów
pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnych nie było realizowane zadanie określone w art.
19 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej.
Ponadto Organ kontrolny ustalił, że zadania powiatu z zakresu administracji rządowej
określone w art. 20 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o pomocy społecznej nie były realizowane przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ze względu na brak wniosków osób
posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w tym wniosków o udzielenie
pomocy w zakresie interwencji kryzysowej

oraz brak ośrodka wsparcia dla osób

z zaburzeniami psychicznymi. Powiat Wrocławski mając jednak na uwadze wzrastające
potrzeby osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych złożył
w roku 2013 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego propozycję
inicjatywy projektowej do zgłoszenia w Systemie Ewidencji Inicjatyw Projektowych, które
będą wykorzystane przy opracowaniu nowego, dolnośląskiego programu operacyjnego na lata
2014 - 2020. Przekazane propozycje zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
na posiedzeniu w dniu 13 marca 2013 r. Inicjatywa ma na celu utworzenie Centrum Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych i Seniorów na terenie powiatu wrocławskiego. W ramach Centrum
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planowane jest zapewnienie kompleksowych usług poprzez działanie: warsztatu terapii
zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym
wieku oraz środowiskowego domu samopomocy przeznaczonego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie sprawuje w imieniu starosty nadzoru,
o którym mowa w art. 112 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej, gdyż Powiat Wrocławski nie
prowadzi żadnej jednostki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, żadnego
ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej i ośrodka interwencji kryzysowej.
Zalecenia wydane Centrum po kontroli kompleksowej w roku 2012 uznaje się za
zrealizowane.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie we Wrocławiu nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.
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