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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

o

Na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej1 oraz
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli
przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli2,
w dniach 9-10 września 2020 r, przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym
w Gminie Rewal. Czynności kontrolne wykonywane były w Urzędzie Gminy w Rewalu przy
ul. Mickiewicza 19 oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu przy
ul. Warszawskiej 31, a także w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 4.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia
Nr 56/2020 z 7 września 2020 r. składzie: Karolina Czaja-Smietana - starszy inspektor
wojewódzki, osoba kierująca zespołem i Patrycja Matuszewska - inspektor wojewódzki.
Kontrolą objęto sposób realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w okresie od l stycznia 2018 r. do
10 września 2020 roku oraz realizację zalecenia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej
w dniach 22 - 24 czerwca 2016 roku.
Akta kontroli str. l-12

Ustaleń dokonano na podstawie analizy dokumentacji dostępnej w Urzędzie Gminy
i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu, wyjaśnień udzieionych przez Wójta
Gminy Rewal oraz panią Justynę Zebrowską, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rewalu. Pan Konstanty Tomasz Oświęcimski jest Wójtem Gminy Rewal od
4 listopada 2018 r., wcześniej (od l stycznia 2018 r.) pełniącym obowiązki Wójtem Gminy
Rewa! był pan Maciej Bejnarowicz.

Działalność Gminy Rewal w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytyivnie
z uchybieniami .3

1 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej [Dz. U. z 2020 r, póz. 821),
2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania
kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli [Dz, U. z 2015 r.

póz. 1477),

3 Do oceny kontrolowanego podmiotu stosuje się 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna

z uchybieniami, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości i negat^'wna.
Zachodniopomorski Urzqd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Waty Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 43 03 243

Oceny dokonano na podstawie szczegółowej analizy sposobu realizacji przez Gminę Rewal
następujących zadań z zakresu wspierania rodziny.
Zadanie podlegające

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli

kontroli

Opracowanie i realizacja

3-Ietniego programu
wspierania rodziny

W kontrolowanym okresie w gminie obowiązywały dwa
programy wspierania rodziny, tj.: program obowiązujący
w latach 2017 - 2019 przyjęty Uchwałą Nr LII/287/17 Rady
Gminy Rewal z dnia 14 września 2017 r, z mocą
obowiązywania od l stycznia 2017r. oraz program na lata

2020 - 2022 przyjęty Uchwałą Nr XXII/147/20 Rady Gminy
Rewal z dnia 4 czerwca 2020 r. z mocą obowiązywania od
l stycznia 2020 roku.

o

W kontrolowanym okresie, zgodnie z obowiązującym
terminem, trzykrotnie przekazano sprawozdania z realizacji
zadań z zakresu wspierania rodziny, tj.: za rok 2017, 2018
i 2019. Wójtowi wskazano, aby w ww. sprawozdaniach
ujmować potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu
wspierania rodziny.

C.)

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
podejmowano następujące działania:
- utworzono placówkę wsparcia dziennego,
- prowadzono pracę socjalną w rodzinach zagrożonych
kryzysem }ub przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej,
- w ramach działalności świetlic szkolnych
zainicjowano program edukacyjna - wychowawczy
„Klub gier planszowych", stanowiących alternatywę
dla internetu i gier komputerowych,
- w ramach działalności świetlicy wiejskiej w Sliwinie
zorganizowano dla rodzin i dzieci wykłady, warsztaty,
zajęcia otwarte, spotkania prozdrowotne
i kulturalno - rozrywkowe, akcje tematyczne, zajęcia
kulinarne, plastyczne, teatralne, ceramiczne
i muzyczne, wycieczki rowerowe, zajęcia
profilaktyczne i edukacyjne,

- w ramach działalności przedszkoli i szkół
zorganizowano debatę nt. dopalaczy pn. „Smak życia",
przedszkola organizowały program adaptacyjny dla
dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną,
- w ramach działalności rad sołeckich zorganizowano
pikniki rodzinne celem integracji rodzin.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w analizowanym
zakresie.
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Wyznaczenie podmiotu
organizującego pracę z
rodziną

Podmiotem organizującym pracę z rodziną w gminie jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu na podstawie
uchwały Nr XVII/127/12 Rady Gminy Rewal z dnia 3 lutego
2012 roku.

Kwalifikacje asystentów
rodzin i sposób ich
zatrudniania

W kontrolowanym okresie, do 19 września 2018 r., gmina
zatrudniała jednego asystenta, który posiadał kwalifikacje
określone w art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. W okresie od 20 lipca 2015 r. do 31 maja
2018 r. asystent był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu
pracy w ramach umowy o pracę, następnie w ramach umowy
o świadczenie usług. W okresie zatrudnienia asystent
systematycznie podnosił swoje kwalifikacje poprzez udział
w szkoleniach i warsztatach.

Zapewnienie rodzinom
przeżywającym trudności
w wypełnianiu funkcji
opiekuńczowychowawczych, wsparcia
pomocy asystenta oraz

dostępu do
specjalistycznego
poradnictwa

W kontrolowanym okresie mieszkańcom gminy zapewniano
następujące wsparcie specjalistyczne:
- poradnictwo prawne, z którego w 2018 r. korzystało
średnio sześć, a w 2019 r. pięć osób miesięcznie; tematyka
porad dotyczyła spraw z zakresu prawa rodzinnego,
postępowania z osobami uzależnionymi od alkoholu czy
zabezpieczenia społecznego,
- wsparcie psychologiczne, z którego w 2018 r. skorzystało
czternaście, a w 2019 r. szesnaście osób; wparcie psychologa
obejmowało pomoc w sytuacji kryzysu emocjonalnego,
w tym konflikty czy przemoc domowa; w szkołach psycholog
konsultował trudności wychowawcze rodziców, pracował
z uczniami nad ich umiejętnościami radzenia sobie z
emocjami i stresem,

- wsparcie specjalisty do spraw uzależnień, z którego
skorzystało w 2018 r. pięć, a w 2019 r. siedem osób;
poradnictwo dotyczyło w szczególności motywowania do
podjęcia leczenia odwykowego i wsparcia osób
współuzależnionych.
Poradnictwo prawne jest dostępne dla mieszkańców dwa dni
w miesiącu w godzinach 12.00 - 15.00. Wsparcie
psychologiczne jest dostępne cztery razy w miesiącu po dwie
godziny na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rewalu oraz poza nim, w placówkach oświatowych.
Specjalista do spraw uzależnień jest dostępny dwa razy
w miesiącu po trzy godziny.
Dzieci posiadające opinię o potrzebie objęcia wczesnym
wspomaganiem rozwoju oraz o potrzebie kształcenia
specjalnego objęte były usługami opiekuńczymi, tj.: w 2018 r.
jedno dziecko objęte usługami opiekuńczymi dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w formie terapii biofeedback
oraz w 2019 r. jedno dziecko objęte usługami opiekuńczymi
w formie zajęć logopedycznych.
W związku z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego
z 12 marca br. gmina udzielała wsparcia specjalistycznego
3

dla osób pozostających w kwarantannie oraz w formie
dyżurów telefonicznych.
Gmina zapewniała pomoc w formie asystentury w okresie od
20 lipca 2015 r. do 19 września 2018 r. Obecnie
w gminie nie ma asystenta, co stanowi naruszenie art. 176
pkt 3 lit. a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.

o

Na dzień kontroli w gminie było pięć rodzin z sześcioma
dziećmi, w których występowały trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wśród nich
z czterech rodzin czworo dzieci przebywało w pieczy
zastępczej. Rodziny te nie były objęte asystenturą ze względu
na fakt, że: ojciec nie wyraził zgody na współpracę, a z matką
nie ma kontaktu - jeden przypadek, matka przebywa poza
terenem gminy, a ojciec nie wyraża zgody na współpracę jeden przypadek, brak informacji o miejscu pobytu matki,
a ojciec nie wyraża zgody na współpracę - dwa przypadki.
Jedna rodzina zakończyła współpracę z asystentem ze
względu na osiągnięte cele i obecnie pozostaje
w monitoringu pracowników socjalnych. Gminny ośrodek
Pomocy Społecznej w Rewalu dysponował dokumentacją
w ww. zakresie.

C)

W kontrolowanym okresie asystent obejmował wsparciem
cztery rodziny zagrożone kryzysem lub mające trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Ze
wszystkimi współpraca została zakończona z uwagi na
osiągnięte cele. Sytuacja jednej rodziny wymaga
monitorowania ze strony pracownika socjalnego. Obecnie
w gminie nie ma rodzin, których sytuacja wymagałaby
wsparcia w formie asystentury, a wystarczający jest
monitoring prowadzony przez pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu.
Oceny pracy asystenta dokonano na podstawie analizy
indywidualnej czterech przypadków rodzin objętych
asystenturą w okresie kontrolnym (S.P, A.K., I.Sz. oraz E.K.).
W trzech przypadkach współpraca z asystentem rozpoczęła
się przed okresem objętym kontrolą. W jednym przypadku,
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu
przydzielił rodzinie asystenta od lutego 2018 r. W trakcie
kontroli wskazano kierownikowi, aby przydzielać rodzinie
asystenta od konkretnego dnia, a nie od miesiąca. Asystent
był przydzielany rodzinie przez kierownika ośrodka po
przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i złożeniu
wniosku przez pracownika socjalnego.
Asystent sporządzał plany pracy z rodzinami we współpracy
z członkami rodzin oraz pracownikiem socjalnym
przeprowadzającym wywiad środowiskowy w rodzinie.
W planach uwzględniano problemy występujące w rodzinach
oraz określano zakres działań, terminy ich realizacji
i przewidywane efekty.
4

Zgodnie z art. 15. ust. l pkt 15 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, do zadań asystenta rodziny
należy dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny nie
rzadziej niż co pół roku i przekazywanie jej podmiotowi
organizującemu pracę z rodziną. W okresie objętym kontrolą
asystent sporządził sześć ocen sytuacji rodzin, wszystkie
zgodnie z terminem określonym w ustawie. Wszystkie oceny
były przekazane kierownikowi ośrodka. We wszystkich
rodzinach zakończono asystenturę ze względu na osiągnięcie
założonych celów. W aktach wszystkich rodzin znajdowały
się oceny końcowe oraz informacje o pro\ivadzonym
monitoringu.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika,
że pracownicy ośrodka uczestniczyii, w kontrolowanym
okresie, w pięciu z dwunastu posiedzeń ds. okresowej oceny
sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
Nieobecność w ww. posiedzeniach wynikała z faktu, że:
rodzice biologiczni przebywali na terenie innej gminy - pięć
posiedzeń oraz posiedzenia odbywały się bez osób
z zewnątrz z uwagi na COVID - 19 - dwa posiedzenia.
Zgodnie z oświadczeniem kierownika ośrodka, od momentu
ogłoszenia pandemii COVID - 19 pracownicy socjalni
ośrodka monitorowali sytuację rodzin i dzieci telefonicznie,
sprawdzali czy dzieci miały warunki do nauki zdalnej.
W przypadku, gdy zachodziło podejrzenie, że rodzina nie
wywiązuje się prawidłowo ze swoich funkcji, pracownicy
socjalni odwiedzali środowisko zamieszkania z zachowaniem

o

reżimu sanitarnego.

Organizowanie szkoleń
i tworzenie warunków do
działania rodzin
wspierających

W gminie prowadzono działania celem pozyskania rodzin
wspierających poprzez rozpowszechnianie informacji w tym
zakresie na stronach Urzędu Gminy w Rewalu i Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. Mimo to, do dnia
kontroli, nie utworzono rodzin wspierających.

Prowadzenie placówek
wsparcia dziennego oraz
zapewnienia w nich miejsc
dla dzieci

Od l marca br. na terenie gminy funkcjonuje jedna placówka
wsparcia dziennego. Placówka prowadzona jest na zlecenie
gminy przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie.
Zapewnia piętnaście miejsc dla dzieci i młodzieży.
Prowadzona jest w formie pracy podwórkowej.
W okresie pandemii COVID - 19 działalność placówki została
zawieszona. Zgodnie z poleceniem Wojewody
Zachodniopomorskiego zawieszenie to miało trwać do
24 maja br.

Jednostki samorządu terytorialnego miały możliwość
wystąpienia do Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanie
zgody na przedłużenie ww. zawieszenia. W przypadku braku
zgody Wojewody Zachodniopomorskiego placówka powinna
wznowić swoją działalność. Jak wynika z informacji
uzyskanych w trakcie kontroli wójt gminy podjął decyzję
5

o przedłużeniu zawieszenia działalności placówki wsparcia
dziennego do końca września br. Wójt gminy oświadczył,
że decyzja ta była podyktowana zachowaniem ostrożności
z uwagi na COVID - 19 oraz obawami rodziców o zdrowie
dzieci, zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu turystów
w gminie. Gmina nie wystąpiła jednak o wydanie zgody na
dalsze zawieszenie działalności placówki. Wójta Gminy
Rewal pouczono w tym zakresie.

Wójt Gminy Rewa! oświadczył, że działalność placówki
zostanie wznowiona l października br.
Monitoring sytuacji dziecka
z rodziny zagrożonej
kryzysem lub przeżywającej
trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczowychowawczych
Podejmowanie działań na
rzecz kobiet w ciąży, ich
rodzin lub rodziny z
dzieckiem, u którego
zdiagnozowano ciężkie i
nieodwracalne

upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę
zagrażającą jego życiu, które
powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu

Monitoring odbywa się w formie pracy socjalnej, we
współpracy z podmiotami i osobami działającymi na rzecz
dziecka i rodziny. Na dzień kontroli monitorowano sytuacje
dwóch rodzin (dwoje dzieci) zagrożonych kryzysem.

Gmina podejmowała te działania poprzez zamieszczenie na
stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu
informacji na temat przysługujących praw oraz możliwości
ubiegania się o pomoc, wynikających z ustawy i Programu
kompleksowego wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem".

Gmina opracowała i rozpowszechniła lokalny informator
w zakresie uprawnień przysługujących w ramach ustawy
w formie ulotek dostępnych dla mieszkańców. W trakcie
kontroli wskazano, aby w ww. informatorze zamieścić adresy
osób i podmiotów udzielających wsparcia w tym zakresie na
terenie gminy i powiatu.

Natomiast gmina nie jest przygotowana do udzielania ww.
wsparcia w formie asystentury.

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu, do dnia
kontroli, nie wpłynął wniosek o koordynację poradnictwa
opisanego w art. 8 ustawy.
Sprawowanie kontroli nad
podmiotem organizującym
pracę z rodziną
i placówkami wsparcia
dziennego

Zgodnie z art. 28a ust. l ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej wójt sprawuje kontrolę nad
podmiotem organizującym pracę z rodziną oraz placówkami
wsparcia dziennego.

Wójt gminy przeprowadził kontrolę w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Rewalu 20 grudnia 2018 r., której
przedmiotem było sprawdzenie prawidłowości wykonywania
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu zadań
wynikających z art. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej. Działalność ośrodka oceniono pozytywnie,
nie wydano zaleceń.

W kontrolowanym okresie nie odbyły się kontrole nad
placówką wsparcia dziennego z uwagi na fakt, że placówka
funkcjonuje od l marca br.
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Przechowywanie
dokumentacji osób, do
których stosuje się ustawę o
wspieraniu rodziny i

Zgodnie z oświadczeniem wójta, dokumentacja dotycząca
rodzin jest przechowywana w zamkniętych szafach
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu i jest
chroniona przed dostępem osób nieuprawnionych,

systemie pieczy zastępczej
Realizacja zaleceń
pokontrolnych z kontroli
przeprowadzonej w dniach
22 - 24 czerwca 2016 r.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniach 22 - 24
czerwca 2016 r. wydano jedno zalecenie pokontrolne: podjqc
działania mające na celu wsparcie rodzin biologicznych,
w których występują problemy opiekuńczo - wychowawcze
poprzez utworzenie zgodnie z potrzebami placówek wsparcia
dziennego - zalecenie zastało zrealizowane.
Akta kontroli 13-65

Podsumowanie ustaleń kontroli
stwierdzone

brak asystenta rodziny

uchybienie
przyczyny

mylna interpretacja przepisów

stwierdzonego
uchybiema

skutki stwierdzonego

- nierealizowanie art. 176 pkt 3 lit. a ustawy o wspieraniu

uchybienia

rodziny i systemie pieczy zastępczej

- brak możliwości niezwłocznego zapewnienia asystentury
w ramach realizacji ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"
osoba odpowiedzialna były i obecny Wójt Gminy Rewal, kierownik Gminnego Ośrodka
za stwierdzone
Pomocy Społecznej w Rewalu
uchybienie
uprawnienia jednostki Zgodnie z art. 197 d ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny
kontrolowanej
systemie pieczy zastępczej kontrolowana jednostka może,

w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zaleceń

()

pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.
wpis w książce

8/2020

kontroli

wystąpienie
otrzymują

l) Wójt Gminy Rewal

2) a/a
Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli przez
wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do

przeprowadzania kontroli, kopia wystąpienia pokontrolnego
zostaje przekazana panu Maciejowi Bejnarowiczowi, który
w kontrolowanym okresie pełnił obowiązki Wójta Gminy Rewal.
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w celu podniesienia efektywności pracy Gminy Rewal w zakresie wpierania rodziny
zalecam:

zatrudnić asystenta rodziny celem realizacji art. 176 pkt 3 lit. a ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej oraz art. 8 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".
W przypadku braku zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego proszę ;poinformować mnie
w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
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