
, )..

uRzAD MTEISKI W BIAT,YMSTOKU

PROTOKoL Z KONTROLI

PODMIOT KONTROLOWANY:

MIEISKI OSRODEK POMOCY RODZINIE W BIALVMSTOKU

UI.MALMEDAS

15 - 44OBIALYSTOK

BIALYSTOK CZERWIEC 2017 r.

8



PROTOK6I,
Z kontroli problemowej w zakresie prowadzenia przez Miejski oSrodek pomocy Rodzinie

w Bialymstoku postgpowaft dot. kierowania dzieci do plac6wek opiekuficzo-wychowawczych,

regionalnych plac6wek opieku6czo-terapeutycznych, interwenryjnych ojrodk6w preadopcyjnych

I. Kontrolowana jednostka:

I . Miejski O6rodek Pomocy Rodzinie w Bialymstoku ul. Malmeda 8

2. Dyrektor jednostki- Pani Zdzislawa Sawicka

II. Kontrolujqcy:

l. Joanna Szoka - podinspektor w Referacie Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku na podstawie upowaZnienia znak: ORNJ.077 .394.2017 z dnia 26.05.201]. roku

wydanego przezPana Adama Poliriskiego Zastgpcg prezydenta Miasta Bialegostoku.

2- Agnieszka waszczeniuk - inspektor w Referacie Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku na podstawie upowa2nienia znak: ORN-1.077 .393.2017 z dnia 26.05.2017 roku

wydanego przezPana Adama Poliriskiego ZastgpcQ prezydenta Miasta Bia{egostoku.

III. Przedmiotowy zakres kontroli:

ocena prawidlowosci prowadzenia przez Miejski osrodek pomocy Rodzinie w Biatymstoku

postgpowan dot. kierowania dzieci do plac6wek opiekuriczo-wychowawczych, regionalnych plac6wek

opiekuriczo-terapeutycznych, interwencyjnych o6rodk6w preadopcyjnych

IV. Okres objgty kontrola: lata 2015-2016

V. Termin przeprowadzenia kontroli:

Data rozpoczgcia czynno6ci kontrolnych :31 maja 2017 r.

Data zakoficzenia czynno6ci kontrolnych: 2 czemvca 2017 r.

VI. W czasie przeprowadzania kontroli informacji i wyja6nierfi udzielila:

l. Pani Beata Piotrowska - Kierownik Dzialu Opieki nad Dzieckiem

VII. Przepisy prawne oraz regulacje:

l. Ustawa z dnia 9 czerwca 20i I r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastgpcznj (Dz. tJ. z

2017 r. poz. 697),

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 22.12.201 I r. w sprawie

instyucjonalnej pieczy zastgpczej (Dz. tJ. z20l I Nr 292 poz- 1720 ).

Statut Miejskicgo OSrodka Porrrocy Rodzinie w Bialymstoku

Regulamin organizacyjny Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku.

2.

J.

VIII. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli:

zgodnie ze statutem Miejskiego oirodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku osrodek

wykonuje zadania gminy i powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastgpczej.

Do zadah MOPR nalezy m.in. prowadzenie postgpowari dot. kierowania dzieci do plac6wek

opiekufczo-wychowawczych, regionalnych plac6wek opiekuriczo-terapeutycznych,

interwencyjnych osrodk6w preadopcyjnych. ww. zadanie realizuje Dzial opieki nad
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Dzieckiem. Na dzieri kontroli ustalono, 2e w Dziale Opieki nad Dzieckiem zatrudnionych jest

I I os6b: kierownik, specjalista., konsultant, 3 inspektor6w (w tym jeden obecnie przebywa na urlopie

bezplatnym), podinspektor, starszy pracownik socjalny i trzy pomoce administracyjne (edna

przebywa na urlopie macierzyriskim). Wszystkie te osoby posiadajq aktualne zakresy czynno6ci, kt6re

zawierajq szrzeg6lowy zakres obowiqzk6w. Nie stwierdzono nieprawidlowo6ci w tym zakresie.

[Dow6d: aha kontroli zal. nr lJ

Crynno6ci kontrolne prowadzono zgodnie z programem kontroli analizujqc realizacjg zadania

z zakresu kierowania dzieci do plac6wek opiekuiczo-wychowawczych, regionalnych plac6wek

opiekuriczo-terapeutycznych, interwencyjnych o3rodk6w preadopcyjnych;

l Tryb i spos6b prowadzenia postgpowaf z zakresu kierowania dzieci do plac6wek opiekuriczo-

rrychowawczych,

F Spos6b oostgpowania w sprawie kierowania dzieci z miasta Bialegostoku do insg4ucjonalnej
piecry zastgpczej na terenie Bialegostoku.

Tryb i spos6b prowadzenia postgpowaf z zakresu kierowania dzieci do plac6wek opiekuriczo-

wychowawczych oke5la Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 22.12.201| roku

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastgpczej.

Zgodnie z ww. rozporzqdzeniem dziecko do plac6wki opiekuriczo-wychowawczej kieruje

powiat wla6ciwy do ponoszenia wydatk6w na opiekg i wychowanie dziecka. Na podstawie

skontrolowanej dokumentacji oraz wyja6nieri zlo2onych przez Kierownika Dziafu stwierdzono,

iZ Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie realizuje postanowienia S4du o umieszczeniu maloletnich

w plac6wkach opiekuricm-wychowawczych. Po otrzymaniu postanowienia, Dzial Opieki nad

Dzieckiem zwraca sig z zapt4ntliem do Dyrektora Plac6wki o *yrazenie opinii w sprawie przyiaci^

dziecka. Po uzyskaniu opinii zostaje wydane skierowanie.

W przypadku umieszczenia dziecka w trybie interwencyjnym, skierowanie do plac6wki

wydawane jest na okres nie dluLszy ni? 3 miesi4ce. JeZeli po tym okresie syuacja prawna w dalsrym

ci4gu nie jest uregulowana, dziecko kieruje sig na okres kolejnych 3 miesigcy, jednak nie diu2ej niz

do zakofczenia postgpowania s4dowego. JeZeli S4d zdecyduje o zakofczeniu post9powania poprzez

umieszczenie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastQpczei, dziecko kierowane jest do plac6wki typu

socjalizacyjnego.

W sytuacji umieszczenia dziecka w plac6wce w trybie interwencyjnym, plac6wka w ciqgu 24

godzin informuje o ym fakcie S4d i MOPR. Informacja o przyjgciu dziecka ptzekazytvania jest

do Zespofu ds. Pieczy Zastgpczej (w prrypadku moZliwosci umieszczenia dziecka w rodzinie

zastgpczej Zesp6l ds. Pieczy ZastQpczei informuje o tym Sqd). Dzialu Swiadczef Rodzinnych,

Zespolu ds. Asys! Rodzinnej oraz Zespolu Pracownik6w Socjalnych wlaSciwego ze wzglQdu

na miejsce zamieszkania dziecka. Dzial Opieki nad Dzieckiem zgodnie z ustawq i rozporz4dzeniem

gromadzi dostgpn4 dokumentacjg dotycz4cq dziecka ijego rodziny m.in.: odpis aktu urodzenia, odpis

aktu zgonu w przypadku zgonu rodzica, dokumentacjg szkoln4 i zdrowotn4 dziecka, informacjg
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o Prowadzonej p'acy z rodzinq dziecka i jej rezultatach (Zesp6l Pracownik6w Socjalnych i Zesp6t

=/ 
ds. Asysty Rodzinnej). Po uregulowaniu sytuacj i prawnej dziecka poprzez wydanie postanowienia

-tf/ 
o umieszczeniu dziecka w plac6wce, Dzial Opieki nad Dzieckiem zwraca sig z zapytaniem

// do Dyrektora Plac6wki, w kt6rej aktualnie dziecko przebywa lub innej plac6wki, kt6ra aktualnie

dysponuje wolnymi miejscami o wyra2enie opinii w sprawie przylgcia dziecka. po uqyskaniu opinii
zostaje wydane skierowanie.

(-)

Po otrzymaniu postanowienia S4du o umieszczeniu dziecka w regionalnej plac6wce

opiekufczo-terapeutycznej Dzial opieki nad Dzieckiem przekazuje kserokopig postanowienia S4du

do Dzialu Swiadczeri Rodzinnych, Zespotu ds. Asysty Rodzinnej oraz zespolu pracownik6w

Socjafnych wlasciwego ze wzglgdu na miejsce zamieszkania dziecka. Dzial Opieki nad Dzieckiem
zgodnie z ustaw4 i rozpon4dzeniem gromadzi dostgpnq dokumentacjg dotycz4c4 dziecka i jego

rodziny m.in.: odpis aktu urodzenia. odpis aktu zgonu w przypadku zgonu rodzica, dokumentacig
szkoln4 i zdrowotne dziecka oraz informacjg o prowadzonej pracy z rodzin1 dziecka i jej rezultatach
(Zesp6l Pracownik6w Socjalnych i Zesp6l ds. Asysty Rodzinnej). Nastgpnie MOpR wystgpuje

z wnioskiem (plus zebrana dokumentacja) do jednostki prowadz4cej regionarn4 plac6wkg opieku6czo

- terapeutyczna o skierowanie dziecka do prac6wki. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
podpisywane jest porozumienie w sprawie pnyjgcia dziecka oraz warunk6w jego pobytu i wysoko6ci

wydatk6w na jego utrrymanie.

[Dowdd: aha kontoli zal. nr 2l

w trakcie czynnoici kontrolnych ustalono, i2 w latach z0ls-2016 do regionalnej plac6wki
opiekufczo-terapeutycznei (Regionarna prac5wka opiekuriczo-Tera peutyczna w lgnatkach)
skierowano jedno dziecko. Po dokonaniu analizy akt stwierdza sig, i2 dokumentacja prowadzona jest
w spos6b prawidlowy.

Ustalono, i2 w okresie objgtym kontrorq, Miejski odrodek pomocy Rodzinie w Biarymstoku nie
kierowal dzieci do interwencyjnych o5rodk6w preadopcyjnych.
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2. Sprawdzenie kompletnoSci dokumentacji dziecka przekazywanej do plac6wki.

Dzial Opieki nad Dzieckiem zgodnie z ustaw4 i rozporz4d,zeniem gromadzi dostgpnq
dokumentacjg dotycz4cq dziecka i jego rodziny m.in.: odpis aktu urodzenia, odpis aktu zgonu
w przypadku zgonu rodzica, dokumentacjg szkoln* i zdrowotn4 dziecka, informacjg o prowadzonej
pracy z rodzin4 dziecka ijej rezultatach.

w trakcie czynnosci kon'ornych sprawdzono 16 akr dzieci skierowanych do prac6wek
opiekuriczo-wychowawczych w 20r5 i 20r6 roku. wszystkie sprawdzone akta posiadaty
postanowienie sqdu o umieszczeniu w plac6wce, a w przypadku interwencji _ pismo Dyrektora
plac6wki o prryigciu dziecka do pow skierowane do MopR i Sqdu. w ceru skompretowania
dokumentacji dziecka, oSrodek niezwrocznie zwraca sig do Zespolu pracownik6w Socjarnych oraz
Zespofu ds' Asysty Rodzinnej. Dostgpna dokumentacja niezrvlocznie przekarywana jest do prac6wki,
natomiast pozostale dokumenty wraz ze skierowaniem lub wkr6tce po ich otrzymaniu.

Nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidlowoSci.

[Dow6d: akta kon*oli zal. nr 3J

Miejski osrodek pomocy Rodzinie w Bialymstoku prowadzi wewngtrzn4 ewidencjg dzieci
umieszczonych w plac6wkach opieku'czo-wychowawczych. Zawiera onanr porz4dkowy, zgodny z
numerem akt dziecka, imig i nazwisko dziecka, nazwg prac6wki do kt6rej zostaro przyjgte, datg
skierowania. Zespol kontrorny srwierdzil, i2 na aktach dziecka znajduje sig kirka numer6w nadanych
sprawie' Z wyjasnieri kierownika wynika, iz w prowadzonej ewidencji, aktom dzieci, kt6re nadal
przebywai4 w piecry zastgpczej, w ka2dym korejnym roku nadawane sq nowe numery spraw.
Ustafono, iz od 2017 roku odstqpiono od tego systemu ewidencjonowania spraw. Numery spraw
nadane w chwili prryigcia dziecka do prac6wki obowi4zui4 przez cary okres prowadzonego
postgpowania.t
3' Zasady wsp6lpracy z innymi organami, w fym z plac6wkami do kt6rych s4 kierowane dzieci.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iz Dziar opieki nad Dzieckiem
MOPR w Bialymstoku wsp6lpracuje, w zakresie wykonywanych zada6, z Sqdem, plac6wkami,
PCPR" Zespolem ds. pieczy zastgpcznj, Dzialem swiadczeri Rodzinnych, Zespolem ds. Asysw
Rodzinnej oraz Zespolem pracownik6w Socjalnych.

Na podstawie skontrorowanej dokumentacji stwierdza sig, i2 po otrzymaniu postanowienia
S4du o umieszczeniu dziecka w insty'tucjonarnej pieczy zastgpczej Dzial opieki nad Dzieckiem
pnekazuje kserokopig postanowienia S4du do Zespolu ds. pieczy Zastgpczsj (w przypadku
mo2fiwoSci umieszczenia dziecka w rodzinie zastgpczej Zesp6l ds. piecry Zastgpczej wystgpuje
z wnioskiem do s*du o zmiang postanowienia), Dzialu swiadczen Rodzinnych, Zespolu ds. Asvsw
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Rodzinnej oraz zespolu Pracownik6w Socjalnych wlasciwego ze wzglgdu na miejsce zamies*ania
dziecka-

odrodek wsp6lpracuje r6wnie2 z prac6wkami opiekuficzo-wychowawczymi, kt6re co miesi4c
przesylaiq informacje dotycz4ce wychowank6w przebyrvai4cych w prac6wce, informacje o prryjgciu
dziecka w wyniku interwencji, zestawienia zaleglosci os6b zobowi4zanych do ponoszenia oprat
za pobl dzieci w Pow oraz kserokopie not obci4zeniowych. prac6wki informui4 r6wniez MopR
o spotkaniach w ramach posiedzeri Zespolu ds. okresowej oceny Syuacji dziecka. czynnosci
kontrolne wkazar' iz Dzial opieki nad Dzieckiem prze.kazuje prac6wkom wszerkq posiadan4
dokumentacjg dotycz4c4 kierowanych dzieci.

[Dowdd: aha kontroli zal. nr 4l

4' Kierowanie do plact6wek opiekuriczo-wychowawcrych dzieci poni'ej l0 roku zycia

Na podstawie skontrorowanej dokumentacji stwierdzono, i2 do prac6wek opiekuriczo-
wychowawczych kierowane sq dzieci w r62nym wieku. Dzieci w wieku ponizej r0 roku zycia
przyjmowane s4 do plac6wki opiekuficzo-wychowawczej gr6wnie w wyniku interwencji policji lub
w sytuacji, gdy dziecko zostalo pozostawione w szpitalu. Na podstawie zlo2onychprzez Kierownika
Dzialu wyja6nied wynika, i2 po otrzymaniu postanowienia s4du o umieszczeniu dziecka
w instytucjonalnej pieczy zastgpczej DoD przekazuje kserokopig postanowienia S4du do Zespolu
ds' Pieczy zastgpcznj. w prrypadku mozriwo$ci umieszczenia dziecka w rodzinie zastgpczej znsp6t
wystgpuje z wnioskiem do Sqdu o zmiang postanowienia.

[Dow6d: aha kontoli zal. Nr 5J

5. Procedura kierowania dzieci z innych powiatriw do prac6wek na terenie Miasta Biatvstok

Na podstawie zlohonych wyjasnief oraz skontrorowanej dokumentacji wynika, iz po
otrzymaniu wniosku z pcpR wraz z dokumentaci4 (postanowienie S4du o umieszczeniu
dziecka w instytucjonarnej pieczy zastEpczej, odpis aktu urodzenia, odpis aktu zgonu
w przypadku zgonu rodzica' dostgpn4 dokumentacjg szkorn4 i zdrowotna dziecka, informacjg
o prowadzonej pracy z rodzin4 dziecka ijej rezultatach), Dzial opieki nad Dzieckiem zwraca
sig z zapytaniem do Dyreklora plac6wki, kt6ra dysponuje wolnym miejscem, o wyrazenie
opinii w sprawie przyjgcia dziecka. Dyrektor plac6wki zwraca sig do prezydenta Miasta
Bialegostoku z wnioskiem o mo2liwos6 przyjgcia dziecka. po wyrazeniu zgody przez
Prezydenta Miasta Bialegostoku Dzial opieki nad Dzieckiem MopR ,wydaje skierowanie.
Po pozyywnym rozpatrzeniu wniosku podpisywane jest porozumienie. w przypadku
skierowania dziecka w trybie interwencyjnym porozumienia nie zawiera sig. w tmkcie
czynnodci kontrolnych sprawdzono akta 5 dzieci z innego powiatu przebywai4cych
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w plac6wkach na terenie Miasta Bialystok. Dokumentacja prowadzona jest prawidlowo, nie
stwierdzono nieprawidlowoSci.

6' spos6b- postgpowania w sprawie rderowania dzieci cudzoziemc6w do instytucjonarnej pieczy
zastQpczej,

zgodnie z Rozporz4dzeniem Ministra pracy i polityki Spolecznej z dnia 22.12.2011
roku w sprawie insty'tucjonalnej pieczy zastEpczei, do plac6wki opiekunczo-wychowawczej
kierowane sq r6wnie2 dzieci cudzoziemc6w. Dzieci do plac6wki kieruje powiat wladciwy
ze wzglgdu na miejsce pobytu dziecka. w kontrorowanym okresie do plac6wki nre

skierowano 2adnego dziecka cudzoziemc6w.

[Dow6d: akto konnoli zal. nr 6l
IX. Sprawozdawczo56

w hakcie crynnosci kontrornych ustarono, Le liczrsa dzieci umieszczonych do prac6wek

opiekuriczo-wychowawczych przedstawia sig nastgpuj4co:

2015 20r6
Plac6wka
opiekufczo-

liczba dzieci
umieszczonych

93 dzieci 63 dzieci

wychowawczt liczba dzieci poni2ej
l0 roku zycia

39 dzieci 36 dzieci

liczba dzieci
cudzoziemc6w
liczba dzieci z innych
powiat6w

| 8 dzieci l8 dzieci

2015 20t6
Plac6wka
opiekuricm-
terapeutyczna

0 dzieci I dzieci

Regionalny
oSrodek
preadopcvi nv

0 dzieci 0 dzieci

[Dow6d: akta konroli zal. nr 7]

X. Ustalenia kofcowe:

Na podstawie przedstawionej przez Miejski osrodek pomocy Rodzinie w Bialymstoku

dokumentacji oraz zlo2onych wyjadnief kontroluj4cy stwierdzili, iz Dzial opieki nad Dzieckiem

realizuje swoje zadania prawidlowo i zgodnie z obowi4zuj1cymi przepisami.

Jednoczesnie Zesp6l kontrolny zwraca uwagg na wlasciwe prowadzenie ewidencji spraw - akt

dzieci, stosui4c jeden numer sprawy nadany w momencie przyjgcia dziecka do instytucjonalnej precry

zastQpczei, aZ do momentu zakoriczenia postgpowania.
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Kontrola Miejskiego odrodka pomocy Rodzinie w Biatymstoku zostala dokonana w oparciu
o analizg dokument6w oraz wyja6nienia Kierownika Dzialu Opieki nad Dzieckiem.

Bialegostoku z dnia 12 sierpnia 2015 roku

kontroli insty4ucjonalnej Prerydenta Miasta

g

()

o przeprowadzeniu kontrori dokonano wpisu do ksiggi ewidencji kontrori plac6wki poa po.r!$l
Zgodnie z g 20 zarzqdzenia Nr 716115 prezydenta Miasta

w sprawie okreSfenia zasad przeprowad zenia zewngtrznej

Bialegostoku w liodlegtych podmiotach informuje sig o prawie zgJosznnia zzrs$z1zeh co do ustaleri
zawartych w protokole i odmowy podpisania protokofu.

Termin zgloszeni^ zastrueLefi co do ustaref zawartych w protokore nynosi z dni od dnia
podpisania protokolu i nale2y je wnieS6 w formie pisemnej.

w przypadku odmowy podpisania protokoru, nareLy zloLy| pisemne wyjasnie nie przyczynodmowy.
odmowa podpisania protokoru nie stanowi przeszkody do podpisania protokoru przez osoby
kontrolui4ce i nie wstrzymuje toku darszych czynnosci kontrornych. Informacjg o odmowie podpisania
ijej prryczynach zamieszcza sig w protokole.

Wzmianka o zglosznniu zastrzeiren oraz stanowisku zajgtym przez kontrolujqcych ..... ft14!.
om6wienie dokonanych w protokore kontroli poprawek, skresrefi i uzupelnieri .. . ... ..../brak.

Protok6l kontroli spon4aza sig w dw6ch jednobrzmi4cych egznmplarzach,z kt6rych jeden otrzyinuje
Dyrektor Miejskiego osrodka pomocy Rodzinie w Biarymstoku, a drugi Departament Spraw
Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku.

(miejsce i
podpis osoby kieruj4cej
jednostki kontrolowanej)

Miejsce i data sporz4dzenia protokolu:
Biabstolq 14 czerwca 2017 roku

( podpis kontroluj4cych)

Na tym protok6l zakonpno i O;rdOisano:
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