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WYSTĄPIENIE

POKONTROLNE

W dniach 1 8 - 2 0 marca 2015 roku na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, ze zm.), zespół kontrolny w składzie
Honorata Borowiec - przewodnicząca i Edyta Kubicka - kontroler z Wydziału Polityki
Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę
kompleksową w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi, dotyczącą 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 marca 2014 roku do 18 marca 2015 roku.
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan Kontroli na I półrocze 2015 roku
zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 29 grudnia 2014 r. W okresie objętym
kontrolą funkcję Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi pełnił Pan
W ojciech Szanduła, odpowiedzialny za wykonywanie zadań w obszarach kontrolowanych
zagadnień.
W zakresie działalności jednostki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywną
z nieprawidłowościami.
Uzasadnieniem oceny jest stan faktyczny i prawny ustalony w protokole kontroli podpisanym
dnia 20 maja 2015 roku, do którego nie wniesiono zastrzeżeń.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi powstało na mocy Uchwały Nr
IY/14/99 Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 26 stycznia 1999 r. Bieżącą działalność oraz
strukturę organizacyjną jednostki określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Złotoryi, nadany Uchwałą N r 123/2012 Zarządu Powiatu Złotoryj skiego

odrębne programy i projekty, a ich wdrażanie będzie systematycznie monitorowane w celu
dokonania ewaluacji dokumentu Strategii”. Ponadto zapisano, iż „realizacja zadań polega
z kolei na stałej ocenie, której celem jest wychwycenie zachodzących zmian oraz uchybień
w jej realizacji”. W czasie kontroli nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego
dokonanie oceny czy monitorowania realizowanych zadań. Kierownik PCPR oświadczył, iż
w bieżącym roku m ija półmetek wdrażania Strategii i planowane jest dokonanie pełnej
ewaluacji dokumentu oraz dokonanie, po konsultacjach z gminami, stosownej aktualizacji.
W związku z powyższym wskazuje się, aby niezwłocznie podjąć działania mające na celu
weryfikację realizacji założeń strategicznych oraz ich ewaluację.
Organ kontrolny stwierdził, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi
realizowało prawidłowo zadania własne powiatu wskazane w art.19 pkt 2, 6, 7, 13, 14, 15, 17,
18 ustawy o pomocy społecznej.
Zadania wynikające z art. 19 pkt 8 w okresie objętym kontrolą nie były realizowane ze
względu na brak wniosków.
Zgodnie z art. 19 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. do
zadań własnych powiatu należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy
społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.
Powiat złotoryjski nie prowadzi domu pomocy społecznej. W wystąpieniu pokontrolnym
Wojewody Dolnośląskiego z 2012 r. wskazano, aby dokonać aktualizacji diagnozy
problemów społecznych o sytuację i potrzeby osób starszych w powiecie złotoryjskim.
Kierownik

Powiatowego

Centrum

Pomocy

Rodzinie

oświadczył,

iż

z

rozmów

przeprowadzonych z wójtami i burmistrzami nie wynikało, aby byli oni zainteresowani
utworzeniem tego typu placówki w powiecie. Ze względu na koszty, przychylają się raczej do
rozbudowy Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Złotoryi.
Biorąc pod uwagę fakt, iż na dzień kontroli 32 mieszkańców powiatu złotoryjskiego
przebywało w domach pomocy społecznej prowadzonych przez inne powiaty, po raz
koleiny wskazuje się aby zdiagnozować sytuację ludzi starszych, dokonać aktualizacji
Strategii w tym obszarze i podjąć działania w celu realizacji zadania, o którym mowa
art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.
Odnosząc się do zadania wynikającego z art. 19 pkt 11 stwierdzono, że powiat
złotoryj ski nie posiada w swoich zasobach mieszkań chronionych, z powodu braku substancji
mieszkaniowej. Natomiast zgodnie z założeniami Strategii powiat zamierza utworzyć
mieszkania chronione dla wychowanków pieczy zastępczej. Do dnia kontroli tj. 18 marca
2015 r„ czyli połowy okresu obowiązywania Strategii nie podjęto w tym kierunku
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cyfrowemu w powiecie złotoryjskim”, „Aktywna integracja grup ryzyka w powiecie
złotoryjskim”, projekt w ramach programu Leonardo da Vinci, Powiatowy Program Działań
na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Złotoryjskiego na lata 2012 - 2017.

Ponadto, w toku kontroli stwierdzono, iż powiat złotoryjski z powodu braku specjalistów
nie realizuje programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie, należącym do zadań powiatu z zakresu administracji rządowej wskazanym
w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Biorąc pod uwagę dane statystyczne
zawarte w części diagnostycznej obowiązującej w powiecie Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych oraz dane pozyskane z Zespołów Interdyscyplinarnych
w powiecie złotoryjskim, które wyraźnie wskazują, iż zjawisko przemocy w rodzinie jest
w powiecie zlotoryjskim dużym problemem, wskazuje się aby niezwłocznie podjąć
działania w celu realizacji powyższego programu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Złotoryi stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1) Powiat nie posiada w swych zasobach jednostki zabezpieczającej natychmiastową
interdyscyplinarną pomoc osobom w sytuacjach kryzysowych.
2) Powiat nie prowadzi mieszkania chronionego.

W związku z powyższym wydaje się zalecenia pokontrolne:
1. Podjąć działania celem utworzenia mieszkania chronionego.
Podstawa prawna: art. 19 pkt 11 w związku z art. 53 ustawy z dnia

12marca 2004 r.

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, ze zm.)
Termin realizacji: do 31 grudnia 2015 r.
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interdyscyplinarną pomoc osobom w sytuacjach kryzysowych.
Podstawa prawna: art. 19 pkt 12 w związku z art. 47 ustawy z dnia

12marca 2004 r.

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, ze zm.)
Termin realizacji: do 31 grudnia 2015 r.
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