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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 22 -  24 czerwca 2015 roku na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015, poz. 163, ze zm.) zespół kontrolny 

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

Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził 

kontrolę kompleksową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku 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 czerwca 2014 roku do 22 czerwca 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 w Kłodzku pełnił Pan 

Jacek Kubicki odpowiedzialny za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli.

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

uzasadnieniem jest ustalony w protokole kontroli z dnia 5 sierpnia 2015 roku stan faktyczny 

i prawny, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku -  zwane dalej Centrum, zostało 

powołane do życia na mocy Uchwały Nr 6/II/99 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 16 łipca 

1999 r. Centrum działa zgodnie z Regulaminem przyjętym Uchwałą nr 244/2014 Zarządu



Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 października 2014 r. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego 

podyktowana była koniecznością dostosowania jednostki do aktualnej sytuacji prawnej 

i organizacyjnej. Dnia 19 września 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. 

o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych 

ustaw nakładająca na powiat nowe obowiązki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ma siedzibę w budynku przy 

ul. Kościuszki 2.

W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:

1. Zespół do spraw obsługi finansowej (ZOW),

2. Zespół do spraw administracyjno - gospodarczych (ZAG),

3. Zespół do spraw rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

(ZRN),

4. Zespół do spraw realizacji programu „Aktywny samorząd”,

5. Zespół do spraw usamodzielnień i odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej 

(ZOPZ),

6. Zespół do spraw pieczy zastępczej (ZPZ),

7. Stanowisko do spraw kontroli (ZK),

8. Stanowisko do spraw domów pomocy społecznej (DPS).

Dyrektorem PCPR jest Pan Jacek Kubicki, który posiada upoważnienia Starosty 

Kłodzkiego 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.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i zatrudnieni pracownicy mają 

wymagane przepisami prawa kwalifikacje zawodowe.

Organ kontrolny podczas kontroli ustalił, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kłodzku realizowało zadania własne powiatu wynikające z art. 19 pkt 1, 2, 6, 10, 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 kłodzkiego cudzoziemców 

posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
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W ramach oceny realizacji zadania wynikającego z art. 19 pkt 11 ustawy stwierdzono, 

że na terenie powiatu kłodzkiego ze względu na brak bazy lokalowej nie ma mieszkań 

chronionych oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży. Jeszcze w roku 2015 planowane jest przekształcenie Zespołu 

Koedukacyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych typu socjalizacyjnego 

„Wspólnota Dziecięca Gromadka” w Nowej Rudzie i utworzenie dodatkowo Centrum 

Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, przy którym prowadzone będą 

4 mieszkania chronione.

Wychowankowie opuszczający placówki wskazane w art. 19 pkt 7 ustawy, poza 

pomocą pieniężną objęci zostali doradztwem, pomocą i wsparciem w procesie 

usamodzielniania. W tym celu opracowane zostały indywidualne programy usamodzielniania, 

określające sposób i formę pomocy, jak i współpracy z Centrum. Ponadto realizacja wyżej 

wymienionego celu odbywała się poprzez umożliwienie osobom usamodzielnianym wzięcia 

udziału w szkoleniach i w warsztatach podwyższających ich kompetencje społeczne oraz 

kwalifikacje zawodowe w ramach projektu „Bądź aktywny, uwierz w siebie”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany 

był między innymi do osób opuszczających ośrodki, o których mowa w art. 88 ust.l ustawy, 

osób pełnoletnich przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych, 

opuszczających pieczę zastępczą.

W ramach realizacji art. 19 pkt 12 ustawy, w dniu 31 grudnia 2013 r. pomiędzy 

Powiatem Kłodzkim a Towarzystwem Społecznym „RAZEM” została zawarta umowa 

nr CRU/PCPR/352/2013 pod nazwą: „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. 

Termin realizacji zadania ustalony został od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2016 r. Ośrodek 

ma siedzibę w Kłodzku przy ul. Grottgera 8. Poradnictwo psychologiczne realizowane jest 

w sposób ciągły przez kadrę Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) - wykwalifikowanych 

terapeutów i psychologów z długoletnim doświadczeniem w pracy. Pracownicy Ośrodka 

wzmacniają psychicznie osoby w obliczu kryzysu osobistego i rodzinnego. W okresie 

kontroli ze wsparcia OIK skorzystało 466 osób, łącznie odbyły się 952 spotkania z klientami. 

Pomoc w zależności od potrzeb miała formę interwencji kryzysowych, sesji psychoterapii 

krótkoterminowych, porad psychologicznych, konsultacji, poradnictwa prawnego, 

poradnictwa socjalnego, rozmów wstępnych, rozmów wspierających i innych.
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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 Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kłodzku ze względu na brak wniosków osób posiadających status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

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

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustalono, że od 1 stycznia 2013 r. 

na terenie powiatu kłodzkiego funkcjonuje Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 

(Kłodzko, ul. Szkolna 8). Ośrodek ten przeznaczony jest dla 40 osób: przewlekle chorych 

psychicznie (typ A), upośledzonych umysłowo (typ B) oraz wykazujących inne przewlekłe 

zaburzenia czynności psychicznych (typ C). Zakres usług świadczonych przez Dom obejmuje 

działania służące podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności osób uczestniczących 

w zajęciach, przygotowujących ich do samodzielnego życia we własnym środowisku.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Powiatowego 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8”, od dnia 1 stycznia 

2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 r. powierzył w drodze umowy realizację wyżej 

wymienionego zadania Sudeckiemu Sejmikowi Osób Niepełnosprawnych. Kontrolę nad 

sposobem realizacji przedmiotowego zadania sprawuje Zarząd Powiatu Kłodzkiego.

Osoby przyjmowane są do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 

(PŚDS) na podstawie decyzji administracyjnej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kłodzku - wydawanej z upoważnienia Starosty Kłodzkiego.

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, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kłodzku realizowało Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej na rok 2014”, dotyczący dofinansowania kosztów wynagrodzenia 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - kwota dotacji według umowy nr 8/2014 zawartej 

w dniu 26 czerwca 2014 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Kłodzkim 

wynosiła 48.000 zł.

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

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku sprawuje nadzór nad działalnością



jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, domów pomocy społecznej 

i ośrodków interwencji kryzysowej. Dyrektorzy i kierownicy: placówek opiekuńczo- 

wychowawczych, domów pomocy społecznej oraz środowiskowego domu samopomocy, raz 

w miesiącu w formie pisemnej informują Dyrektora PCPR w Kłodzku o liczbie dzieci, 

mieszkańców i klientów przebywających w wyżej wymienionych jednostkach. Okresowo, 

przeprowadzane są przez osoby do tego upoważnione kontrole w wyżej wymienionych 

jednostkach. Ich zakres i termin uzgadniany jest z Zarządem Powiatu. Ponadto Dyrektor 

PCPR w Kłodzku podejmuje interwencje w indywidualnych sprawach dotyczących dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej (instytucjonalnej i rodzinnej) oraz mieszkańców domów 

pomocy społecznej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kłodzku nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

(podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Otrzymują:
1. Starosta Powiatu Kłodzkiego,
2. a/a

a
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