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PROTOK6I,

Z kontroli sprawdzaj4ce.i w zakresie stopnia realizacji przez Miejski Osrodek Pomocy

Rodzinie w Bialymstoku zaleceti pokontrolnych w zakresie zadah organizatora rodzinnej

pieczy zaslgpczq.

I. Kontrolowana jednostka:

l. Miejski Oirodek Pomocy Rodzinie w Bialymstoku ul. Malmeda 8

2. Dyrektor jednostki Par.ri Zdzislawa Sawicka

II. Kontroluj4cy:

l. Joanna Szoka -
w Bialymstoku

22.05.2017 roku

Bialegostoku.

2. Barbara Prusko

w Bialymstoku

22.05.2017 roku

Bialegostoku.

IlL Przedmiotowy zakres kontroli:

Ocena stopnia i prawidlowoSci realizacji przez Mie_jski OSrodek Pomocy Rodzinie

w Bialymstoku zaleceri pokontrolnych w zakresie zada{ organizatora rodzinnej pieczy

zastgpczej.

IV. Okres objgty kontrol4: 2016 rok

V. Termin przeprowadzenia kontroli:

Data rozpoczgcia czynnoSci kontrolnych : 20 czerwca 2017 r.

Data zakorlczenia czynnoSci kor.rtrolnych: 20 czerwca20lT r.

VI. W czasie przeprowadzania kontroli informacji i wyjaSnieri udzielila:

l. Pani Aneta Kowalewska Kierownik Zespolu ds. Pieczy Zastgpczej

VII. Przepisy prawne oraz regulacjc:

l. Ustawa zdnia9 czerwca 20ll r. o wspieraniu rodziny isystemie pieczy zastgpczej

(Dz. U. z 2017 r. poz.. 697),

2. Statut Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku

3. Regulamin organizacl,jny Mie.jskiego OSrodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku.

VIII. Ustalenia dokonane w trakcic kontroli;

Kontrola przeprowadzona w dniu 20 czerwca 2017 roku jest kontrol4 sprawdzaj4c4

stopiefi realizacj i zaleceh pokontrolnych z dnia 12 kwietnia 2016 roku. kt6re wskazuj4 2e

podinspektor w Refbracie Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego

na podstawie upowa2nienia znak: ORN-[.077 .37 5.2017 z dma

w'ydanego przez Pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta

- inspcktor w Rcferacic Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego

na podstawie upowaZnienia znak: ORN-I.077 .374.2017 z dnia

w-vdanego przez. Pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta

{iJiq_



OSrodek powinien prowadzii rejestr danych w formie ci4glej. zgodnie z" aft.46 ustawy z dnia

9 czerwca 201I r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastgpczc.i.

W trakcie czynnorici kontrolnych stwierdzono, i2 organizator rodzinnej pieczy

zastgpczej prowadzi rejestr danych o osobach zakwalifikowanych do pelnienia funkcji

rodziny zastgpczej zawodowc'j. rodziny zastEpczej niezawodowej lub do prowadzenia

rodzinnego domu dziecka oraz os6b pelniqcych funkcjg rodziny zastgpczej zawodouej.

rodziny zastgpczei niezawoclowc.i oraz prowadz4cych rodzinny dom dziecka zgodnie

z zapisami ustawy. Zawiera on rubryki takie jak: liczba porz4dkowa, imig, nazwisko i adres

rodziny zastgpczej, data urodzcnia. obywalelstwo. stan cywilny. zaw6d. miejsce pracy

i 2r6dlo dochodu. warunki nricszkaniowe. stan zdrowia i opinig o posiadaniu predyspozycji

i motywacji do pelnienia f'unkcii rodziny zastEpczej. szkolenia i liczbE umieszczonych dzieci

oraz os6b pelnoletnich. Rejestr pror.vadzony jest w wersji papierowej i elektroniczney.

Wszelkie dane dotycz4ce rodziny zastgpczej s4 na bieZ4co uaktualniane. zar6wno

w wersj i papierowej jak i elektronicznej. Ka2da zmiana w rejestrze opatrzona jest datq

i para{k4 pracownika, kt6ry tej korekty dokonal. Tak prowadzony rejestr jest baz4 do

sporzqdzenia aktualnych danl'ch przekazywanych raz do roku do S4du Rodzinnego.

lDt,utid. uktu kontroli :ul. nr Il

IX. Ustalenia kofcowe:

Na podstawie przcdstawionej przez Miejski O5rodek Pomocy Rodzinie

w Bialymstoku dokumentac ji <traz z.lozonych wyja5nieri kontrolujqcy stwierdzili. iz OSrodek

jako organizator rodzinnej pieczy zastqpczej realizuje zadania prawidlowo i zgodnie

z obowiqzuj4cymi przepisami oraz wykonal z.alecenia zawarte w wyst4pieniu pokontrolnym

z dnja 12 kwietnia 2016 roku.

W zwi4zku z brakiem stwierdzonych w trakcie kontroli uchybiefi i nieprawidlowoSci

zesp6l kontrolny odstQpuje od sporz4dzenia wyst4pienia pokontrolnego.

Kontrola Mie.iskiego Oirodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku zostala dokonana

w oparciu o analizg dokumcnt(iw oraz wyjaSnienia Kierownika Zespolu ds. Pieczy Zastgpczej.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisLr do ksiggi ewidencji kontroli plac6wki pod poz.2.

Zgodnie z $ 20 zarz4dzeria Nr 716/15 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia l2 sierpnia 20l5 roku

w sprawie okre6lenia zasad przcprowadzenia zewngtrznej kontroli instytLrcjonalnej Prezydenta Mrasta

Bialegostoku w podlegtych podnriotach infbrrnuje sig o prawie zgloszenia zasrrzeZeh co do ustaleri

zawartych w protokole iodrrowy podpisania protokolu.
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Termin zgloszenia zastrze2eri co do ustalef zawartych w protokole wynosi 7 dni od dnia

podpisania protokolu i naleiy je wnieSd w formie pisemnej.

W przypadku odmowy podpisania protokolu, nale?y zloizyt pisemne wyja6nienie przyczyn odmowy.

Odmowa podpisania protokolLr nie stanowi przeszkody do podpisania protokolu przez osoby

kontroluj4ce i nie wstrzymuje tokLr dalszych czynno6ci kontrolnych. Informacjg o odmowie podpisania

ijej przyczynach zamieszcza sig w protokole.

Wzmianka o zgloszgnin zastrzezeh oraz stanowisku zajgtym przez kontroluj4cych ..... /bl4k.

Om6wienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skre6lei i uzupelnieri .... ....../bIAk.

Protok6l kontroli sporz4dza sig w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, z kt6rych jeden otrzymuje

Dyrektor Miejskiego O6rodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku, a drugi Departament Spraw

Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

fE Z*nt {CIg.qo0nbania 
protokolu

pooprs osoDy KeruJecel
jednostki kontrolowanej) INSPBKTOR

2.......-..-YL
tpo'8tPsti8n{ldtftlScvcnl

Miejsce i data sporz4dzenia protokolu:
Bialystok,lj czerwca 2017 roku
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