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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/040 – Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Janusz Dobek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/79/2016 z dnia 26.09.2016  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie Osadzie (dalej „GOPS” lub „Ośrodek”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Wilgowicz, Kierownik GOPS od dnia 1 października 2015 r. (od 13 września 
2013 r. pełnił obowiązki Kierownika) 

(dowód: akta kontroli str. 3-12) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W badanym okresie Ośrodek w sposób ograniczony realizował zadania związane  
z tworzeniem oraz rozwojem systemu opieki nad dzieckiem w formie placówek 
wsparcia dziennego. Zatrudnienia w Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej (dalej: 
„Świetlica”, „GŚS” lub „Placówka”), działającej przy GOPS, nie dostosowano do 
liczby dzieci uczestniczących w organizowanych w niej zajęciach. Wskutek tego, nie 
realizowano w pełni zaplanowanych zajęć dla dzieci, a prowadzenie ich w grupie 
dzieci liczącej ponad 15 osób stwarzało utrudnienia w pracy dydaktycznej jednego 
wychowawcy. Ponadto, nie prowadzono zajęć dla rodziców mających pomóc im  
w kontaktach z dziećmi uczęszczającymi do Świetlicy. Również nie wszystkie 
potrzeby mieszkańców Gminy Iłowo-Osada w zakresie możliwości uczestnictwa  
w zajęciach prowadzonych w Świetlicy zostały zaspokojone. Kierownicy Ośrodka nie 
wywiązali się też z nałożonego na nich obowiązku opracowania projektu 3-letniego 
programu wspierania rodzin. Należy zaznaczyć, że obowiązek opracowania  
i realizacji programu jest zadaniem własnym gminy, wynikającym z art. 176 pkt. 1 
ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej2.   
W ocenie NIK, uzyskane dotychczas pozytywne efekty pracy socjoterapeutycznej  
z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia w Świetlicy, uzasadniają potrzebę 
funkcjonowania, jak również rozwoju tej formy pomocy w Gminie Iłowo-Osada.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

1.1. Dostępność i adekwatność opieki w formie placówek wsparcia dziennego, 
a także innych form pracy z rodziną w świetle potrzeb gminy. 

1.1.1. GOPS dokonywał w badanym okresie systematycznego rozpoznania 
problemów rodzin zagrożonych kryzysem i przeżywających trudności opiekuńczo-
wychowawcze. Realizacja zadań w tym zakresie oparta była na podstawie badań 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna lub ocenę opisową. 
2 Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm. 
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własnych, dokonywanych przez pracowników Ośrodka w ramach ich obowiązków 
służbowych. I tak:   

• Bieżącej diagnozy sytuacji problemów rodzin zagrożonych kryzysem  
i przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze dokonywali w pierwszej 
kolejności pracownicy socjalni, na podstawie prowadzonych wywiadów 
środowiskowych, rozmów z przedstawicielami oświaty (dyrektorami szkół, 
pedagogami, wychowawcami), funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji, 
sądowymi kuratorami zawodowymi i społecznymi oraz służbą zdrowia3.  
Świadczona przez nich praca socjalna w zakresie poprawy funkcjonowania 
rodziny polegała głównie na udzielaniu wsparcia w trudnych sytuacjach, 
udzielaniu informacji o możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, 
kształtowania umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 
domowego, budżetu domowego, zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych.  

• Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, przydzieleni  
(z wniosku pracownika socjalnego) asystenci rodziny w środowisku, gdzie 
występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze, określali wspólnie  
z rodziną podstawowe problemy i potrzeby występujące w tej rodzinie, 
motywując ją do współpracy i działań zmierzających do pokonania problemów4.  
Opracowywali plany pracy, realizowali zawarte w nich zadania i oceniali sytuację 
rodzin.   

 (dowód: akta kontroli str. 13-14) 

1.1.2. W badanym okresie (latach 2013-2016 I półrocze) w Gminie Iłowo-Osada 
funkcjonowały dwie świetlice socjoterapeutyczne, finansowane ze środków własnych 
Gminy Iłowo-Osada, tj.:  

− do końca września 2013 r. świetlica w miejscowości Białuty, do której 
zapisanych było i uczęszczało 15 dzieci (zajęcia z dziećmi prowadził jeden 
wychowawca),  

− od października 2013 r. świetlica w miejscowości Iłowo-Osada5, przeznaczona 
w myśl jej regulaminu dla 20 dzieci (zajęcia z dziećmi prowadził jeden 
wychowawca).  

W latach poprzedzających badany okres funkcjonowały również - na podstawie 
porozumień w sprawie zasad i trybu realizacji projektu realizowanego w ramach 
Programu Integracji Społecznej, finansowanego ze środków Poakcesyjnego 
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, zawartych przez Ośrodek z Gminą Iłowo-
Osada: Świetlica Socjoterapeutyczna w Narzymiu (od 02.02.2009 r. do 31.12.2009 r.)  
i Świetlica Terapeutyczna w Białutach (od 02.02.2009 r. do 31.12.2009 r.;  
od 15.03.2010 r. do 15.09.2010 r. i od 16.09.2010 r. do 30.09.2013 r. ).  

(dowód: akta kontroli str. 15-27) 

Z informacji i wyjaśnień Wójta Gminy Iłowo-Osada wynikało, że działalność GŚS  
w Białutach (w latach 2011-2013 - do końca września) była finansowana ze środków 
własnych Gminy, a w październiku 2013 r. pracownik z Białut został przeniesiony do 
GŚS w Iłowie-Osadzie, po rozpatrzeniu wniosku Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, 

                                                      
3 Od 2014 r. również asystent rodziny, a od 2015 r. specjalista pracy z rodziną. 
4 W szczególności pomocy w usunięciu czynników przeszkadzających w osobistym wychowywaniu własnych dzieci 
(rozwiązanie podstawowych problemów: socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, pomocy w zdobywaniu umiejętności 
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, wspieranie rodziny w uzyskaniu zatrudnienia i podniesieniu kwalifikacji 
zawodowych), wspieraniu rodziny w dążeniu do pokonania problemów, budowania i utrwalania w niej wiary we własne siły, 
prowadzeniu poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym w szczególności poradnictwa 
dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów oraz udzielania informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe 
instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe. 
5 Funkcjonowała od momentu powstania, tj. 2005 r., z przerwą od sierpnia 2012 r. do października 2013 r.  
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Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Gminy Iłowo-osada o uruchomienie 
Świetlicy w Iłowie-Osadzie.    

W badanym okresie Gmina nie prowadziła placówek wsparcia dziennego w formie 
opiekuńczej i pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. 

(dowód: akta kontroli str. 28-65) 

W latach 2013-2016 (I półrocze) do świetlic przyjęto łącznie 97 dzieci, zgłoszonych 
przez GOPS6. Do głównych przyczyn skierowania dzieci do Świetlicy należały: 
bezradność rodziców w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego (47% ogółem przyjętych w badanym okresie), bezrobocie 
rodziców (22%), długotrwała lub ciężka choroba (25%) oraz alkoholizm rodziców (6%).      

 (dowód: akta kontroli str. 66) 

Z uzyskanych w trakcie kontroli NIK informacji wynikało, że:   

• W badanym okresie dzieci Zespołu Szkół Nr 2 w Narzymiu nie uczęszczały do 
placówek wsparcia dziennego, a w ocenie dyrektora w zajęciach prowadzonych 
przez taką placówkę winny uczestniczyć: 23 osoby ze szkoły podstawowej oraz 
15 osób z gimnazjum.   

• W chwili obecnej do Szkoły Podstawowej w Białutach uczęszcza 17 uczniów, 
którzy mają problemy i trudności w szkole, a rodzice nie są w stanie im pomóc 
(organizowane są w związku z tym zajęcia wyrównawcze i indywidualne, 
których głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych).   

• Komenda Powiatowa Policji w Działdowie na obszarze jej funkcjonowania: 
podejmowała w badanym okresie działania profilaktyczne w sprawach osób 
małoletnich, mające na celu przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości 
nieletnich, kształtowanie właściwego i bezpiecznego zachowania, a także 
ochronę ich praw przed bezprawnymi czynami ze strony innych osób. Do 
działań w tym zakresie należały głównie pogadanki profilaktyczne z dziećmi  
i ich rodzicami oraz reagowanie na niewłaściwe zachowanie osób nieletnich  
(w tym dotyczące czynów karalnych). Odbyto łącznie 1250 spotkań z młodzieżą 
i 290 z pedagogami. Współpracowano też z sądem rodzinnym, placówkami 
ustawowo lub statutowo zajmującymi się sprawami nieletnich oraz samorządami 
lokalnymi. Kierowano wnioski, zawiadomienia i interwencje do: sądów rodzinnych 
(łącznie 327), szkół i innych placówek oświaty i wychowania (8), placówek 
służby zdrowia i opieki społecznej (6), poradni wszelkiego typu (3) oraz innych 
instytucji i organizacji (27). Ujawniono nieletnich, którzy: byli pod wpływem 
narkotyków (7) i alkoholu (46), uciekli z domów rodzinnych (5) oraz z placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych  
i Młodzieżowych Ośrodków Socjologicznych (56). 

• Sąd Rejonowy w Działdowie Wydział Rodzinny i Nieletnich zastosował  
w badanym okresie nadzór kuratora w stosunku do 18 nieletnich (5 nadzorów  
w 2013 r., 2 w 2014 r., 7 w 2015 r. i 4 w I połowie 2016 r.).    

(dowód: akta kontroli str. 67-76) 

W badanym okresie:  

� Liczba mieszkańców Gminy Iłowo-Osada zmalała o 62 osoby – z 7377 w 2013 r. 
do 7315 na koniec I półrocza 2016 r. Zmniejszeniu o 119 uległa również liczba 
mieszkańców w wieku do 18 lat. Spadła natomiast o 240 liczba rodzin 
korzystających z pomocy społecznej. W 990 rodzinach korzystających z tej 
pomocy na koniec I półrocza 2016 r. było 445 dzieci. 

                                                      
6 18 dzieci w 2013 r., po 27 w latach 2014-2015 i 25 w I połowie 2016 r. 
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� Liczba rodzin otrzymujących pomoc z powodu bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego wyniosła: 
130 w 2012 r.; 132 w 2013 r.; 118 w 2014 r.; 129 w 2015 r. i 103 na koniec  
I półrocza 2016 r. Liczba dzieci w tych rodzinach wyniosła odpowiednio:  
336, 315, 300, 320 i 268. 

� Liczba rodzin niepełnych otrzymujących pomoc z powodu bezradności  
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 
spadła w badanym okresie z 51 na koniec 2012 r. do 43 w I połowie 2016 r.,  
a liczba dzieci w tych rodzinach analogicznie z 125 do 88. 

� W latach 2014-2016 (I połowa) pod opieką dwóch asystentów rodziny było 
odpowiednio 13, 18 i 20 rodzin.  

(dowód: akta kontroli str. 77-78) 

1.1.3. W latach 2013-2016 (I półrocze) rodzinom przeżywającym problemy 
opiekuńczo-wychowawcze udzielono następującego wsparcia:   

− poradnictwem psychologicznym objęto: 13 rodzin w 2014 r. i 14 w I połowie 
2016 r. (bez wyszczególnienia liczby osób w rodzinie), 

− poradnictwem socjalnym: 62 rodziny w latach 2013-2014 (odpowiednio 176 
osób i 184); 61 rodzin (181 osób) w 2015 r. i 50 rodzin (149 osób) w I połowie 
2016 r. 

W badanym okresie dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi nie 
organizowano grup wsparcia, grup samopomocowych oraz terapeutycznych. Nie 
udzielano innych form pomocy, a w szczególności poradnictwa rodzinnego, terapii, 
mediacji i innych.     

(dowód: akta kontroli str. 79) 

W Gminie Iłowo-Osada prowadzone jest poradnictwo psychologiczne dla 
mieszkańców Gminy. Psycholog przyjmuje w Ośrodku po uprzednim umówieniu się 
(zapisaniu) u pracownika GOPS (psycholog nie prowadzi statystyk odnośnie liczby 
osób w rodzinach, którym udzielił wsparcia). Prowadzone jest również bezpłatne 
poradnictwo prawne dla wszystkich mieszkańców bezpłatnie (nie są prowadzone 
rejestry ilości osób i tematów spraw porad). 

(dowód: akta kontroli str.79-89) 

1.1.4. W latach 2013-2016 (I półrocze) na prowadzenie placówek wsparcia 
dziennego w budżecie Gminy Iłowo-Osada zaplanowano wydatki ze środków 
własnych (w dziale 851, rozdziale 85154) w kwocie łącznej 342.983 zł, w tym: 
77.619 zł w 2013 r., 112.707 zł w 2014 r., 93.613 zł w 2015 r. i 59.044 zł   
w I półroczu 2016 r. 

Wydatki na ten cel wyniosły faktycznie: 74.415 zł w 2013 r. (96% planu), 100.835 zł 
w 2014 r. (89,5% planu), 77.572 zł w 2015 r. (82,9% planu) i 24.833 zł w I półroczu 
2016 r. (42%). Stanowiły one odpowiednio 1,2%, 1,6%, 1,3% i 0,5% wydatków 
poniesionych w poszczególnych latach na pomoc społeczną.   

Wydatki na zatrudnienie wychowawców placówek wsparcia dziennego wyniosły: 
66.072 zł w 2013 r., 84.732 zł w 2014 r., 56.158 zł w 2015 r. i 18.711 zł w I półroczu 
2016 r. Ich udział w wydatkach na rzecz tych placówek wyniósł odpowiednio: 88,8%, 
84%, 72% i 75%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wychowawcy placówek 
wsparcia dziennego wyniosło: 2.433,84 zł w 2013 r., 2.793,84 zł w 2014 r.,  
2.271,50 zł w 2015 r. i 2.291,15 zł w I półroczu 2016 r. Natomiast pracownika 
socjalnego: 3.269,04 zł w 2013 r., 3.349,10 zł w 2014 r., 3.002,35 zł w 2015 r.  
i 3.240,85 zł w I półroczu 2016 r.   

(dowód: akta kontroli str. 90-100) 
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W udzielonych wyjaśnieniach Kierownik GOPS stwierdził, że środki finansowe 
przeznaczone na funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego są wystarczające. 
Ze środków własnych zabezpieczane są materiały do zajęć, dożywianie, organizacja 
imprez okolicznościowych, tj. Dzień Matki, Dzien Dziecka, Dzień Ojca, Wigilia, itp.  
W miarę dostępności środków organizowane są wyjazdy nad jezioro, na basen.  

(dowód: akta kontroli str. 101-108) 

 

1.2. Prowadzenie monitoringu sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  

1.2.1. W latach 2013-2016 (I półrocze) GOPS zdiagnozował łącznie 46 rodzin 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz 
19 rodzin zagrożonych kryzysem. W rodzinach tych było odpowiednio 97 i 47 dzieci. 
Ośrodek nie posiadał uregulowań wewnętrznych w zakresie monitorowania tych 
rodzin, a ich identyfikacja była realizowana w ramach bieżącego monitoringu 
środowiskowego, prowadzonego przez pracowników socjalnych i asystentów 
rodziny (obserwacja rodziny i małoletnich dzieci oraz prowadzenie rozmów), jak 
również przez pedagogów szkolnych. Od 2014 roku odbywały się również, raz na 
kwartał, spotkania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego7 („Zespołu”), 
działającego na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, złożonego z pedagogów 
szkolnych, kuratorów społecznych i zawodowych, funkcjonariuszy policji  
i przedstawicieli służby zdrowia. 

1.2.2. Identyfikacji problemów z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych i zagrożonych kryzysem dokonywano na 
podstawie oceny środowiska, badając w szczególności warunki lokalowe, bytowe, 
materialne, zaradność rodziców oraz relacje w rodzinie, jak również na podstawie 
ocen małoletnich dzieci, w ramach których pod uwagę brano ich wygląd, rozwój 
psychofizyczny, postępy w nauce, zachowanie w grupie i środowisku rodzinnym8. 

1.2.3. Do głównych działań zaplanowanych w celu monitoringu sytuacji dzieci  
z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych należały: prowadzenie rozmów motywacyjno-
edukacyjnych; przydzielanie asystenta rodziny; kierowanie małoletnich dzieci do 
świetlicy socjoterapeutycznej i do poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak 
również sporządzanie wniosków do sądu rejonowego o wgląd w sytuację rodziny.  

1.2.4. Analizy i oceny skuteczności monitoringu dokonywali: raz w miesiącu – 
pracownicy socjalni GOPS, raz na sześć miesięcy – asystenci rodziny (od 2014 r.), 
raz na kwartał – członkowie Zespołu (przeprowadzano szczegółową analizę  
i wypracowywano wspólne stanowisko w celu wsparcia rodzin znajdujących się  
w trudnej sytuacji, skutkujące m.in. przydzieleniem asystenta rodziny, jak również 
udzieleniem wsparcia psychologicznego). W latach 2013 - I półrocze 2016 r. 
zdiagnozowano pięć nowych rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych (trzy w 2014 r. i dwie w 2015 r.). We wszystkich tych 
rodzinach przeprowadzono wywiady środowiskowe, ich wyniki poddano analizie  
i udzielono pomocy finansowej (w formie zasiłków okresowych oraz celowych na 
zakup opału), a dzieciom zapewniono dożywianie w szkole oraz udział w zajęciach 
organizowanych w GŚS.      

(dowód: akta kontroli str. 109-114) 

                                                      
7 Zespół powołany uchwałą Nr VI/36/11 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 czerwca 2011 r., a jego celem było m.in.: 
zapobieganie i przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie; pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich problemów 
orza efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałegoproblemu. 
8 Uczestnikami systemu monitorowania i identyfikacji rodzin byli pracownicy GOPS (pracownik socjalny, asystenci rodzin), 
pedagodzy szkolni oraz członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 
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1.2.5. W badanym okresie w pieczy zastępczej umieszczono łącznie 17 dzieci 
(skierowanych tam przez sąd), w tym: 1 w 2014 r., 10 w 2015 r. i 6 w I półroczu 
2016 r. Do rodzin biologicznych powróciło z pieczy zastępczej czworo dzieci  
(1 w 2012 r., dwoje w 2013 r. i jedno dziecko w 2015 r.), a na koniec I półrocza  
2016 r. pozostało w niej 26 dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 77-78) 

 

W badanym okresie nie przestrzegano w pełni zadań wynikających z Regulaminów 
organizacyjnych GOPS (obowiązujących w tym okresie9), jak również Regulaminu 
Świetlicy oraz zakresu obowiązków jednego z pracowników Ośrodka. I tak: 

1. Kierownicy Ośrodka (dwóch w badanym okresie) nie opracowali projektu  
3-letniego gminnego programu wspierania rodziny pomimo, że do ich zadań  
i kompetencji, wynikających z Regulaminów organizacyjnych GOPS, należało 
opracowywanie programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych 
występujących w gminie, jak również przygotowywanie projektów uchwał 
dotyczących działalności Ośrodka. Tym samym uniemożliwiono uchwalenie takiego 
programu przez Radę Gminy w trybie art. 179 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej, w celu realizacji zadania własnego gminy, określonego 
w art. 176 pkt. 1 ww. ustawy.    

W udzielonych wyjaśnieniach: 

− Kierownik GOPS stwierdził, że: „Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej jestem od 01.10.2015 r. Obowiązek opracowania Programu 
wspierania rodziny i przedłożenie jego projektu Radzie Gminy z prośbą  
o uchwalenie istniał jeszcze przed objęciem przeze mnie tej funkcji. Poprzedni 
Kierownik GOPS nie zadbał o to, by taki projekt został opracowany  
i przedstawiony do uchwalenia Radzie Gminy. Brak było tym samym 
świadomości, że przyjęta praktyka, ograniczająca się do składania jedynie 
sprawozdań z działalności GOPS nie jest wystarczająca”.  

− Wójt Gminy Iłowo-Osada stwierdził, że: „Gmina Iłowo-Osada nie posiada 
Programu wspierania rodziny, który zawierałby diagnozę potrzeb i celów 
wspierania rodziny. Funkcję Wójta Gminy Iłowo-Osada pełnię od listopada 2014 r., 
natomiast Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od 01.10.2015 r. 
jest Pan Piotr Wilgowicz. Obowiązek opracowania Programu wspierania rodziny 
i przedłożenie jego projektu Radzie Gminy z prośbą o uchwalenie istniał jeszcze 
przed objęciem tych funkcji. Poprzedni wójt oraz kierownik GOPS nie zadbali  
o to, by taki projekt został opracowany i przedstawiony do uchwalenia Radzie 
Gminy. Brak było tym samym świadomości, że przyjęta praktyka, ograniczająca 
się do składania jedynie sprawozdań z działalności GOPS nie jest wystarczająca”. 

 (dowód: akta kontroli str. 115-119 i 29) 

2. Pracownik Ośrodka, który zatrudniony był na stanowiskach starszego 
wychowawcy-koordynatora Świetlicy (od 6 maja 2014 r. do 18 sierpnia 2015 r.) oraz 
specjalisty pracy z rodziną (od 19 sierpnia 2015 r.), nie realizował w pełni zadań 
przypisanych mu w Regulaminach organizacyjnych GOPS10, jak również zakresach 
czynności, a w szczególności: 

− nie określał potrzeb w zakresie funkcjonowania Świetlicy i nie przedkładał ich 
Kierownikowi GOPS, 

                                                      
9 W badanym okresie obowiązywały trzy regulaminy organizacyjne: z dnia 9.10.2006 r.; 31.01.2014 r. i 14.08.2015 r. 
10 Określonych szczegółowo w § 10 Regulaminów organizacyjnych Ośrodka, obowiązujących do dnia 14 sierpnia 2015 r.  
i § 9 Regulaminu organizacyjnego obowiązującego po tym dniu. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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− nie sporządzał kwartalnych sprawozdań z działalności Świetlicy i nie składał ich 
Kierownikowi GOPS, 

− nie przygotowywał planów rozwoju Świetlicy.  

Przyczynami braku realizacji powyższych zadań było wykonywanie przez tego 
pracownika innych (nie dotyczących Świetlicy) obowiązków zleconych przez 
Kierownika GOPS, w tym dotyczących: pozyskiwania środków unijnych dla GOPS  
i Gminy Iłowo-Osada (np. z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów 
Wiejskich): działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, jak również innych 
zadań powierzonych przez Wójta Gminy Iłowo-Osada11.   

Kierownik Ośrodka wyjaśnił, że nie docierały do niego sygnały, aby Świetlica 
funkcjonowała w sposób nieprawidłowy, w związku z czym uznał, że pracownik ten 
wykonuje swoje obowiązki w sposób prawidłowy.     

(dowód: akta kontroli str. 128-194 i 117) 

NIK zwraca uwagę, że: 

• Niedokumentowanie przez pracowników Ośrodka w latach 2013-2016  
(I półrocze), tego kto zgłosił się z prośbą o umieszczenie dzieci w Świetlicy oraz 
niepodanie przyczyn odmowy ich przyjęcia mogło uniemożliwić uzyskanie 
potencjalnego źródła informacji o istotnych problemach i najpilniejszych 
potrzebach w tym zakresie (mogło to dotyczyć kilkunastu dzieci). 

• Wskazywana przez pracowników GOPS sytuacja odmowy przyjęcia dzieci do 
Świetlicy oraz informacje pozyskane od dyrektorów Zespołu Szkół nr 2  
w Narzymiu i Szkoły Podstawowej w Białutach wskazują, że nie wszystkie 
potrzeby w zakresie umożliwienia udziału w zajęciach terapeutycznych 
organizowanych w Świetlicy zostały w Gminie Iłowo-Osada zaspokojone. 

(dowód: akta kontroli str. 120-127 i 68,70) 

Stwierdzone przypadki odmowy udziału w zajęciach prowadzonych w Świetlicy 
wskazują, że nie wszystkie potrzeby mieszkańców Gminy Iłowo-Osada w tym 
zakresie zostały zaspokojone. Dodatkowo należy podkreślić, że potencjalne 
potrzeby mogą być większe, jeżeli weźmie się pod uwagę dane ze szkół na terenie 
gminy. Potwierdza to również fakt,  że jeszcze przed okresem objętym kontrolą 
funkcjonowały na terenie gminy przez pewien czas dwie tego typu świetlice. 
Ponadto Kierownik GOPS, pomimo takiego obowiązku, nie opracował projektu 
programu wspierania rodzin.  

                                                      
11 Posiadane upoważnienia i faktyczna realizacja spraw na stanowisku koordynatora GŚS i specjalisty pracy z rodziną 
dotyczyła następujących zakresów: prowadzenia w imieniu GOPS czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących 
jego pracowników; prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji w tych sprawach; 
podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji 
oraz postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania decyzji w tych sprawach; 
prowadzenia postępowania, a także do wydawania decyzji administracyjnych odnośnie ustalania i wypłacania zasiłków dla 
opiekunów; wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do 
właściwości Gminy; podpisywania korespondencji GOPS dotyczącej wszelkich spraw prowadzonych przez Ośrodek, zarówno 
w formie tradycyjnej, jak i przy wykorzystaniu certyfikatu kwalifikowanego; podpisywania zaświadczeń i wniosków 
wystawianych przez Ośrodek oraz kierowanych do innych instytucji, w tym PUP w Działdowie za pomocą platformy SEPI, przy 
wykorzystaniu certyfikatu kwalifikowanego; reprezentowania jednostki w przypadku nieobecności Kierownika GOPS przed 
Radą Gminy Iłowo-Osada oraz w przypadku nieobecności Kierownika podczas kontroli organów do tego uprawnionych; 
składania wyjaśnień, udostępniania dokumentów organom kontroli oraz podpisywanie protokołów kontroli w przypadku 
nieobecności Kierownika GOPS. Ponadto na polecenie Wójta Gminy Iłowo-Osada organizowała i realizowała partnerski 
projekt systemowy „UWIERZ W SIEBIE-AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA PODOPIECZNYCH JEDNOSTEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2013-2014. 
Ponadto w 2014 r. została powołana na Przewodniczącą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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2. Placówka wsparcia dziennego – Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna 

2.1. Prawidłowość pracy Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej  

2.1.1. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Iłowie-Osadzie powołana została 
uchwałą Nr XXVII/187/05 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 21 października 2005 r. 
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-
Osadzie12. Została ona utworzona w związku z pozyskaniem przez Gminę Iłowo-
Osada środków finansowych z funduszu Marszałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na jej utworzenie i prowadzenie oraz wyznaczeniem GOPS jako 
realizatora tego zadania.  

(dowód: akta kontroli str. 15-17) 

2.1.2. W myśl obowiązującego Regulaminu Świetlicy: 

• Działa ona w strukturach GOPS i jest placówką wsparcia dziennego prowadzącą 
działalność specjalistyczną, opiekuńczo-wychowawczą i profilaktyczną, dla dzieci  
i młodzieży: z zaburzeniami zachowania i problemami wychowawczymi; 
mającymi problemy w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym dziecka  
i rówieśniczym; pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, 
niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologią społeczną; mających 
trudności w realizacji programu szkolnego; narażonych na brak właściwej opieki 
ze strony dorosłych w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz chcących 
rozwijać swoje zainteresowania i talenty.    

• Realizuje m.in. następujące zadania: udziela pomocy dydaktycznej swoim 
wychowankom, rozwija zainteresowania dzieci, ich uzdolnienia oraz 
umiejętności praktyczne poprzez indywidualne oddziaływania wychowawcze; 
wyrównuje opóźnienia rozwojowe i szkolne swoich wychowanków; kształtuje 
umiejętność właściwego organizowania czasu wolnego (poprzez: kształtowanie 
nawyków kultury życia codziennego, organizowanie zajęć sportowych  
i turystycznych, muzykę i sztukę); dba o zachowanie zdrowia, kształtowanie 
nawyków higieny i czystości; wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych 
funkcji; dociera do źródeł kryzysu w rodzinie dzieci, łagodzi go lub likwiduje; 
udziela wsparcia psychicznego i pedagogicznego dzieciom z rodzin dotkniętych 
alkoholizmem, przemocą czy narkomanią; zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom 
sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, 
przestępczością, uzależnieniami i innymi patologiami; współpracuje, za 
pośrednictwem pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej 
zatrudnionego w rejonie opiekuńczym dziecka, ze szkołą i innymi instytucjami  
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.  

• Współpracuje z: ośrodkiem pomocy społecznej; policją, Sądem Rejonowym; 
szkołami; PCPR; kościołem katolickim i innymi kościołami oraz związkami 
wyznaniowymi; instytucjami ochrony zdrowia; fundacjami; stowarzyszeniami, 
osobami fizycznymi oraz innymi osobami prawnymi i instytucjami, które 
prowadzą działalność w obszarze pomocy dziecku i rodzinie. 

• Prowadzi zajęcia: socjoterapeutyczne; relaksacyjne, korekcyjno-kompensacyjne; 
plastyczno-techniczne, sportowe, muzyczno-taneczne, dydaktyczne, 
informatyczne, rekreacyjne, kulinarne oraz zajęcia dla rodziców mające pomóc 
im w kontaktach z dziećmi (pedagogizacja). 

• Do zadań wychowawcy należało prowadzenie zajęć z grupą wychowanków  
i sprawowanie opieki nad procesem wychowania, a w szczególności: poznanie 
sytuacji materialno-bytowej, rodzinnej i szkolnej wychowanków, ich stanu 

                                                      
12 Uchwała podjęta na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 110 ust. 
1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.  

Opis stanu 
faktycznego 
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zdrowia, zainteresowań i uzdolnień, a także poznanie przyczyn występujących 
problemów; czuwanie nad realizowaniem przez wychowanka obowiązku 
szkolnego; współuczestniczenie w opracowywaniu i realizacji indywidualnych 
oraz grupowych programów opiekuńczych i wychowawczych; współpraca ze 
szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, z kuratorami rodzinnymi  
i pracownikami socjalnymi; współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) 
wychowanków oraz informowanie ich o postępach i trudnościach, jak również 
zachęcanie do współpracy w ich pokonywaniu i udziału w bieżącym życiu 
Świetlicy; organizowanie zajęć dla rodziców; inspirowanie i organizowanie 
działań zespołowych powierzonej grupy wychowanków; prowadzenie 
obowiązującej dokumentacji; sprawowanie opieki nad wychowankami 
uczestniczącymi w zajęciach poza PWD.  

• Realizuje pracę z wychowankami i ich rodzinami w oparciu o zasadę 
dobrowolności. Wychowanków do Świetlicy przyjmuje się: na ich własną 
pisemną prośbę; na prośbę rodziców (opiekuna prawnego); na wniosek szkół, 
pogotowia opiekuńczego, Sądu, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osób, które 
stwierdzą potrzebę udzielenia pomocy przez Świetlicę.       

(dowód: akta kontroli str. 19-24) 

2.1.3. Nabór dzieci do Świetlicy odbywał się po uprzednim zweryfikowaniu informacji 
otrzymanych od pracowników socjalnych GOPS. W pierwszej kolejności 
przyjmowano dzieci z rodzin, gdzie występuje problem z alkoholem oraz 
niezaradność finansowa i wychowawcza. Zgłoszenia dziecka do uczestnictwa  
w zajęciach dokonywali rodzice, składając pisemne wnioski, przygotowane na 
drukach Ośrodka.  Nie rozdawano i nie rozsyłano zaproszeń do dzieci i ich 
rodziców, nie przygotowywano plakatów informujących o placówce, ofercie  
i godzinach jej pracy, jak również nie zamieszczano informacji o działalności 
placówki w szkołach, przedszkolach lub innych miejscach.  

NIK zwraca uwagę, że Placówka nie posiada własnej strony internetowej, a na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iłowo-Osada nie 
zamieszczono danych odnośnie zasad funkcjonowania Świetlicy, w tym zasad 
przyjmowania do niej wychowanków.    

2.1.4. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego nie organizowano spotkań  
z rodzicami w celu przedstawienia się dzieciom i rodzicom oraz planów na najbliższy 
czas. W trakcie indywidualnych spotkań z rodzicami wychowawca: omawiał 
problemy dziecka, następnie przedstawiał zakres zajęć prowadzonych przez 
Świetlicę, ustalał zasady współpracy w zakresie wymiany wzajemnych informacji na 
temat zachowania dziecka w Świetlicy i w domu oraz wyznaczał miesięczny okres 
próbny uczestnictwa dziecka w zajęciach. Brak było kontraktu między placówką  
a rodziną. Organizowano ponadto zajęcia integrujące w celu poznania się dzieci  
i powitania nowych wychowanków.  

(dowód: akta kontroli str.195-344) 

2.1.5. W badanym okresie do placówki uczęszczało łącznie 97 dzieci, w tym:  
18 w 2013 r. (w wieku od 5 do 15 lat); 27 w 2014 r. (od 5 do 16 lat); 27 w 2015 r.  
(od 5 do 13 lat) i 25 w 2016 r. (od 5 do 14 lat).  Zajęcia w placówce odbywały się  
w jednej grupie, bez podziału wiekowego. Średnia liczba dzieci uczęszczających  
na zajęcia w tej grupie wyniosła: 18 w 2013 r., 22-23 w 2014 r., 21-22 w 2015 r.  
i 22-24 w 2016 r. Przeciętna liczba dzieci umieszczonych w Świetlicy13 w dwóch 
badanych miesiącach (październik i kwiecień) wyniosła natomiast: po 10 w 2013 r.; 
14 i 13 w 2014 r.; po 15 w 2015 r. oraz 14 i 18 w I półroczu 2016 r. Spośród 
                                                      
13 Jako iloraz sumy liczby dzieci umieszczonych w poszczególnych dniach okresu sprawozdawczego (danego miesiąca)  
i liczby dni w okresie sprawozdawczym (miesiącu) 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 



 

11 

wszystkich dzieci zapisanych w badanym okresie na zajęcia organizowane  
w Świetlicy: 8 uczęszczało na Świetlicę przez 1 rok, 16 dzieci – 2 lata, 11 dzieci –  
3 lata i czworo dzieci – 4 lata.      

W pomieszczeniu Świetlicy zamieszczony był jej Regulamin, opracowany przez 
wychowawcę przy współudziale dzieci. Zawierał on zasady i sposoby zachowań dla 
wszystkich uczestników prowadzonych tam zajęć14. 

(dowód: akta kontroli str. 345-354) 

2.1.6. Zajęcia w Świetlicy15 prowadzono przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku 
do piątku), w godzinach od 10.00-18.00; 9.00-17.00; 7.30-15.30. W okresie wakacji  
i ferii zimowych Świetlica była czynna od godz. 8.00 do godz. 16.00.   

W ramach realizowanych obowiązków wychowawca Świetlicy opracowywał 
następującą dokumentację: 

− plany pracy świetlicy na dany rok określające: zadania główne i szczegółowe, 
osoby współpracujące oraz metody, techniki i formy ich realizacji, 

− programy socjoterapeutyczne GŚS zawierające ich cele (terapeutyczne, 
edukacyjne, rozwojowe), zamierzone efekty i metody ich realizacji,  

− plany imprez i uroczystości (m.in.: Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, „Pierwszy 
Dzień Wiosny”, „Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Dzień Rodziny, 
Dzień Dziecka, Festiwal Piosenki Świetlicowej, Dzień Wszystkich Świętych, 
Mikołajki oraz Wigilia Bożego Narodzenia),  

Prowadził też dokumentację osobistą dzieci (w tym: diagnozę dziecka, jego 
indywidualny plan pracy, kartę zachowań, a także  wniosek o przyjęcie do świetlicy, 
kartę kandydata oraz oświadczenie rodziców) i dzienniki zajęć.   

(dowód: akta kontroli str. 355-363) 

2.1.7. W dwóch świetlicach socjoterapeutycznych, które funkcjonowały w badanym 
okresie w Gminie Iłowo-Osada (w m. Białuty do października 2013 r., a w 
pozostałym okresie w Iłowie-Osadzie) zajęcia z dziećmi prowadził, zatrudniony na 
umowę o pracę, jeden i ten sam wychowawca, legitymujący się wymaganymi 
kwalifikacjami. Ponadto, w latach 2013-2016 (I półrocze) do planowania  
i koordynowania działalności Świetlicy zatrudniano jeszcze jednego pracownika 
(zajmował on kolejno stanowiska: wychowawcy Świetlicy, starszego wychowawcy-
koordynatora Świetlicy i specjalisty pracy z rodziną). Do dnia 5 maja 2014 r. do jego 
obowiązków należało prowadzenie zajęć z dziećmi, których faktycznie nie prowadził. 
Począwszy od dnia 6 maja 2014 r. takiego obowiązku w zakresie czynności tego 
pracownika nie było16. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej obydwaj pracownicy posiadali wykształcenie 
wyższe (magisterskie) na kierunku pedagogika i pedagogika specjalna.      

                                                      
14 Dotyczyło to następujących treści: nie krzyczymy (mówimy stonowanym głosem), nie przeklinamy (używamy tylko dobrych 
słów), nie kłócimy się (spokojnie rozmawiamy), słuchamy wychowawcy, jesteśmy mili dla innych, szanujemy innych (jesteśmy 
pomocni), zmieniamy obuwie, dbamy o czystość i ład, dbamy o własną higienę, nie przeszkadzamy w wypowiedzi innym, 
uczestniczymy w zajęciach, dbamy o sprzęt i zabawki, przestrzegamy regulaminu. 
15 Zajęcia: indywidualne (korekcyjno-kompensacyjne), dowolne (twórczość, zabawa i aktywność własna dzieci; 
socjoterapeutyczne, plastyczne, ruchowo-sportowe; relaksacyjne; edukacyjne (odrabianie prac domowych; komputerowe  
i wspólne sprzątanie Świetlicy.  
16 Do 5 maja 2014 r., na stanowisku wychowawcy zobowiązany był m.in. do: kompletowania dokumentacji dzieci 
przyjmowanych do Świetlicy, współpracy z innymi placówkami, kontrolowanie stanu wyposażenia Świetlicy. Od 6 maja 2014 r. 
do jego zadań, na stanowisku starszego wychowawcy (koordynatora Świetlicy), należało m.in.: organizacja i koordynowanie 
pracy Świetlicy, ponoszenie odpowiedzialności za całokształt działalności i realizacji zadań Świetlicy, nadzór nad merytoryczną 
działalnością Świetlicy, zapewnienie bezpieczeństwa i dbałość o dobro pensjonariuszy w czasie pobytu w Środowiskowym 
Domu Samopomocy. Od 19 sierpnia 2015 r.na stanowisku specjalisty pracy z rodziną zobowiązany był  m.in.: koordynować 
pracę asystentów rodziny, organizować pracę i współpracować z wolontariuszami oraz wykonywać zadania wynikające  
z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny .   
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W latach 2013-2016 (I półrocze) GOPS nie składał wniosków o zatrudnienie  
w Świetlicy dodatkowych pracowników. W badanym okresie zawarto cztery 
porozumienia z trzema wolontariuszami17, zlecając im obowiązki w zakresie 
pomocy:  

− wychowawcy w prowadzeniu grupowych zajęć oraz wychowankom w bieżącej 
nauce i nadrabianiu zaległości edukacyjnych, inspirowania i organizowania 
zajęć zespołowych i indywidualnych, organizacji imprez okolicznościowych, 
bezpośredniej opieki nad dziećmi podczas zajęć, imprez i wycieczek, dbanie  
o wystrój i wyposażenie świetlicy, jak również utrzymanie porządku  na świetlicy, 

− w przyjmowaniu, wydawaniu i rozliczaniu żywności uzyskanej przez GOPS  
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2015 
(współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej).  

(dowód: akta kontroli str. 364-420 i 173-181) 

2.1.8. W badanym okresie Świetlica prowadziła dożywianie dzieci. W ramach 
prowadzonych zajęć kulinarnych wychowawca przygotowywał z dziećmi posiłki 
zimne, tj. kanapki, różnego typu sałatki, a na ciepło dania obiadowe (na pierwsze 
danie zupy, a na drugie naleśniki, placki, spaghetti, frytki, kiełbaski i pizzę)18. Zakup 
produktów do ich przygotowania finansowano ze środków własnych Gminy Iłowo-
Osada.    

(dowód: akta kontroli str. 421-425 i 98-99,125) 

2.1.9. W latach 2013-2016 (I półrocze) Świetlica nie była kontrolowana przez 
pracowników Urzędu Gminy Iłowo-Osada. Kontrola przeprowdzona w kwietniu  
2015 r. przez członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy nie wykazała 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu GŚS.  

(dowód: akta kontroli str. 426-434) 

2.1.10. W latach 2013-2016 do GOPS nie wpłynęły skargi i zażalenia dotyczące 
funkcjonowania Świetlicy.  

(dowód: akta kontroli str. 435) 

2.1.11. Lokal świetlicy (znajdujący się w budynku o powierzchni ok. 862 m2) spełniał 
warunki określone w §3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
13 października 2015 r.19 w zakresie parametrów technicznych oraz funkcjonalnych. 
Pomieszczenie przeznaczone na pobyt dzieci było utrzymane w czystości  
i porządku oraz należytym stanie technicznym i sanitarnym. Zapewniono również 
wyposażenie świetlicy służące do pracy i wypoczynku dzieci.    

Właścicielem budynku, w którym mieści się Świetlica jest Gmina Iłowo-Osada. 
Decyzja o umiejscowieniu jej siedziby w tym budynku została podjęta przez Wójta 
Gminy Iłowo-Osada w 2005 r. Z braku innych możliwości pomieszczenie na 
Świetlicę zostało wydzielone z Sali Sesyjnej Rady Gminy, a następnie adaptowane 
do ówczesnych jej potrzeb.    

(dowód: akta kontroli str. 348-354) 

2.1.12. Przeprowadzone na potrzebyu niniejszej kontroli badanie ankietowe20 
wykazało, że: 

                                                      
17 Byli to: stażystka GOPS zatrudniona jako technik prac biurowych w okresie maj-listopad 2013 r.; podopieczny – korzystający 
z pomocy GOPS (w formie zasiłków) oraz jeden z członków rodziny pracownika GOPS (secjalisty pracy z rodziną).  
18 Posiłki na ciepło przygotowywano wykorzystując nieodpłatnie pracownię kulinarną znajdującą się w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Iłowie-Osadzie (mieszczącym się w tym samym budynku) – na podstawie zawartych przez GOPS 
porozumień. 
19 w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia 
dziennego (Dz. U. poz. 1630). 
20 Ankiety skierowane zostały do: 12 rodziców i 24 ich  dzieci uczęszczających aktualnie na zajęcia w Świetlicy,  jak również 
ich 13 wychowawców prowadzących zajęcia w Zespole Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie (wypełniono wszystkie ankiety, które 
zostały rozdane i przesłane).  
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• Rodzice dzieci korzystających ze Świetlicy wskazali w zdecydowanej 
większości, że dzieci bardzo chętnie uczęszczają na zajęcia (83%), a ponad 
92% było bardzo zadowolonych, że ich dziedzi tam przebywają. Potwierdzili oni 
także, że zachowanie dzieci poprawiło się i zachowują się one lepiej 
(odpowiednio 50% i 33%). Wskazali przy tym, że dzieci są grzeczniejsze (15%), 
chętnie pomagają rodzeństwu lub rodzicom (23%), słuchają dorosłych  
i wykonują swoje obowiązki (19%), nie chodzą na wagary (19%) i lepiej uczą się 
(23%). Ponadto rodzice chętnie współpracowali z wychowawcą prowadzącym 
zajęcia z dziećmi, gdyż 67% z nich często kontaktowało się z nim, 17% częściej 
niż raz w miesiącu, a 8% pięć do sześciu razy w roku. Większość z nich nie 
widziała potrzeby dokonywania jakichkolwiek zmian w Świetlicy, a część z nich 
(20%) stwierdziła, że należy uzupełnić jej wyposażenie. 

• Dzieci uczęszczające do Świetlicy stwierdziły m.in., że: 92% z nich korzysta ze 
Świetlicy każdego dnia (od poniedziałku do piątku); z uczęszczania do Świetlicy 
bardzo zadowolonych było 79% dzieci; 96% miało wielu, bądź kilku serdecznych 
i dobrych kolegów oraz koleżanek; wakacje lub inne dni świąteczne chętnie 
spędzałoby z koleżankami i kolegami ze Świetlicy 29% z nich, a 54%  
z niektórymi; jest wiele interesujących, ciekawych i pożytecznych zajęć (88%). 
Ponadto w przypadku, gdy mają jakieś kłopoty w domu lub w szkole, to chętnie 
o nich mówią i wiedzą, że dostaną jakąś pomoc od:  wychowawcy ze świetlicy 
(35%); wychowawcy z klasy (25%); kolegi/koleżanki ze świetlicy (19%); 
wybranego nauczyciela w szkole (10%) i mamy 11%. Gdy mają trudności  
w nauce to zawsze mogą liczyć na pomoc ze strony:  wychowawcy w świetlicy 
(52%); niektórych wychowawców ze świetlicy (2%); kolegów/koleżanek ze 
świetlicy (21%); nauczycieli ze szkoły (23%) i mamy (2%). Gdy zdarzyło im się 
być smutnymi, przygnębionymi, zagniewanymi to zawsze ktoś z wychowawców 
w świetlicy starał się mi pomóc (96%). Uczęszczając do Świetlicy nauczyli się 
wielu pożytecznych rzeczy, tj.: systematycznie odrabiać lekcje (13%),  
nie spóźniać się (10%), używać zwrotów: dziękuję, przepraszam, proszę (13%), 
korzystać z komputera i Internetu (10%), zainteresować się sportem (9%), 
pomagać osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym (9%), opanowywać 
złość i gniew (9%), nie bać się publicznych wystąpień (9%), mówić szczerze  
o swoich kłopotach i trudnościach (9%) i nie bić się z kolegami (9%).  Stwierdziły 
one również, że wychowawca nie krzyczy na dzieci, nie wyzywa i nie upokarza 
(96%), a w Świetlicy, do której uczęszczają, dobrze byłoby: wyremontować 
pomieszczenia (25%), zakupić nowy sprzęt audiowizualny (25%) oraz zakupić 
potrzebne przedmioty do gier sportowych (33%).   

• Nauczyciele (wychowawcy) Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie, do którego 
uczęszczały dzieci korzystające z zajęć organizowanych przez Świetlicę 
stwierdzili, że zachowanie dzieci poprawiło się (60%), a 10% wskazało, że nie 
widzą żadnych zmian w zachowaniu ucznia. Ponadto wskazali, że zachowania 
dzieci zmieniły się i polegały na tym, że: były one grzeczniejsze (30%), chętnie 
pomagają koleżankom i kolegom w szkole (20%), słuchają dorosłych i wykonują 
swoje obowiązki (20%), nie chodzą na wagary (15%), lepiej się uczą (10%). 
Jako wychowawcy (nauczyciele) dziecka uczęszczającego do placówki 
wsparcia dziennego są zadowoleni ze współpracy z tą placówką (54% tak i 23% 
raczej tak)21.  Pozostali wskazali, że w celu zwiększenia efektywności pracy  

                                                      
21 Gdyż „uczeń poznaje i utrwala zachowania społeczne akceptowane; uczy się funkcjonowania, współpracy w grupie; 
uzyskuje wsparcie w utrwalaniu z lekcji oraz odrabianiu prac domowych, co pozytywnie wpływa na jego postępy edukacyjne 
oraz funkcjonowanie w grupie i społeczności szkolnej; dzieci mają zapewnioną opiekę; uczennica może liczyć na pomoc  
w odrabianiu prac domowych, uczy się wykonywać podstawowe czynności związane z przygotowaniem posiłku i utrzymaniem 
porządku, potrafi pomagać innym uczniom, chętnie chodzi na świetlicę, gdzie ma dobrze zorganizowany czas po zajęciach; 
uczennica odrabia w świetlicy prace domowe oraz powtarza materiał przerobiony w szkole, dodatkowo otrzymuje w formie 
wsparcia podwieczorek, spędza we właściwym miejscu czas wolny po zajęciach szkolnych; dziecko jest zadowolone  
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z dziećmi, należałoby poprawić współpracę ze szkołą, zwiększając częstotliwość 
kontaktów przedstawicieli Świetlicy z nauczycielami.   

 (dowód: akta kontroli str. 436-638) 

 

NIK podziela zdanie nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Iłowie-Osadzie, że w celu 
udzielenia wsparcia oraz poprawy funkcjonowania wszystkich dzieci należałoby 
zwiększyć częstotliwość kontaktów przedstawicieli Świetlicy z nauczycielami.   

2.2. Skuteczność pracy placówki wsparcia dziennego   

2.2.1. Analiza dokumentacji 30 dzieci uczęszczających w latach 2013-2016 do 
Świetlicy22 wykazała, że: 

− dzieci, które zostały skierowane do Placówki przez pracownika socjalnego 
GOPS, uczęszczały tam dobrowolnie i za zgodą rodziców, 

− dla każdego dziecka opracowano w ciągu miesiąca diagnozę oceniającą 
psychologiczne, pedagogiczne i społeczne uwarunkowania dziecka, a także 
jego sytuację rodzinną, szkolną i rówieśniczą, 

− diagnoza zawierała w szczególności: wyniki obserwacji i analizę zachowań 
dziecka w jego relacjach ze światem; ocenę deficytów i dysfunkcji w oparciu  
o cechy zaburzonego zachowania oraz przyczyny zaburzeń zachowania 
dziecka;  

− dla dzieci opracowano indywidualne plany pracy, uwzględniające wyniki 
diagnozy i zawierające: długoterminowe cele oddziaływań; formy realizatorów 
działań i osoby odpowiedzialne; priorytety w pracy wychowawczej  
i terapeutycznej; umiejętności przewidziane do wykształcenia w miejsce 
zaburzonych zachowań; doświadczenia potrzebne dzieciom, aby mogły zmienić 
swój sposób myślenia i przezwyciężyć swoje trudności; działania planowane do 
podjęcia ( prowadzenie zajęć dostosowanych do potrzeb dziecka i problemów, 
tj.: socjoterapeutycznych, wyrównawczych i edukacyjnych23), jak również 
rozwijających jego zainteresowania (zajęcia plastyczne, sportowe i komputerowe),  

− na podstawie prowadzonej obserwacji wychowawca Świetlicy dokonywał,  
co miesiąc, oceny zachowań dziecka i jego uczestnictwa w zajęciach 
przyswojenia wiedzy z prowadzonych zajęć, jak również omawiał jego sytuację 
z rodzicami, 

− okresowe oceny dały podstawę do aktualizacji każdego roku diagnozy  
i modyfikacji indywidualnych planów pracy z dzieckiem, 

− wychowawca Świetlicy współpracował z asystentem rodziny w GOPS, w celu 
dotarcia z pomocą do poszczególnych rodzin, jak również organizował 
spotkania z rodzicami w ramach imprez okolicznościowych, akademii i zajęć 
integracyjnych z dziećmi, 

                                                                                                                                       
z uczęszczania do placówki, czuje się tam bezpiecznie, może realizować i rozwijać swoje zainteresowania, korzystać  
z pomocy opiekunów oraz atrakcyjnie spędzać czas, w czasie zabaw i gier integruje się z innymi dziećmi w różnym wieku  
i uczy norm wzajemnego współżycia i współdziałania; placówka wsparcia dziennego przyczynia się do rozwoju emocjonalno-
społecznego dziecka oraz do rozwoju intelektualnego; pracownicy placówki współpracują z nauczycielem w sprawach 
dydaktyczno-wychowawczych dziecka oraz w sprawie opieki rodziców nad dziećmi; dziecko jest zadowolone z uczęszczania 
do placówki, czuje się tam bezpieczne i może realizować tam swoje zainteresowania oraz korzystać z pomocy opiekunów, 
atrakcyjniej spędzać czas oraz integrować się z innymi dziećmi; uczeń ma odrobione prace domowe, które odrabia podczas 
pobytu w placówce, jest przygotowany do zajęć, dzięki pomocy udzielanej dziecku przez pracowników placówki widać 
zdecydowana poprawę zachowania. 
22 Wśródnich: 8 dzieci, które uczestniczyły w zajęciach w latach 2008-2016; 8 skierowanych do pieczy zastępczej po pobycie  
w świetlicy i 14 dzieci, które uczestniczą w zajęciach w chwili przeprowadzania kontroli NIK (od 2013 r.).   
23 Wychowawca ukończył poza studiami wyższymi kurs „Socjoterapia z elementami psychoterapii i psychologii” oraz odbył 
szkolenie w temacie „Podstawy pracy korekcyjno-wychowawczej z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy”.   

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 
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− rodzice dzieci uczęszczających do Świetlicy mogli korzystać z pomocy 
socjoterapeuty (wychowawcy) oraz psychologa działającego w GOPS, 

− wychowawca uzyskiwał informacje na temat działań wspierających rodzinę 
realizowanych przez GOPS (pomoc materialna i finansowa), 

− dokonywano ewaluacji działań w oparciu o obserwacje wychowawcy Świetlicy  
i informacji zwrotnych od rodziców, 

− po zakończeniu uczestnictwa dzieci w zajęciach w Placówce nie monitorowano 
funkcjonowania dziecka (zdaniem wychowawcy w ośmiu przypadkach, gdzie 
dzieci zrezygnowały z udziału w zajęciach powinny one nadal w nich 
uczestniczyć), a w siedmiu przypadkach rodzina nie korzystała z pomocy 
Ośrodka.   

Wszystkim rodzinom, z których pochodziły dzieci objęte ww. badaniem GOPS 
udzielił pomocy finansowej i materialnej.  
 
NIK zwraca uwagę, że opracowywane przez wychowawcę Świetlicy diagnozy nie 
zawierały przyczyn powstania problemów i potrzeb dzieci oraz ich mocnych stron,  
a indywidualne plany pracy predyspozycji dzieci i ich kompetencji oraz sposobu 
pomiaru lub oceny, a także wskaźników realizacji poszczególnych celów.   

2.2.2. Oceny wychowawcy Świetlicy,  dokonane na podstawie zachowań dzieci i ich 
uczestnictwa w zajęciach wskazywały na uzyskanie następujących efektów24: 
umiejętność pracy w grupie i nawiązywania kontaktów; otwartość w wyrażaniu 
uczuć; poprawa wyników w nauce i stosunku do obowiązku szkolnego; poprawa 
relacji z rówieśnikami i rodzeństwem oraz zniwelowanie agresji wobec nich; 
poznanie pozytywnych wzorców zachowania; kontrolowanie złych emocji oraz 
umiejętność panowania nad nimi; przezwyciężenie nieśmiałości; umiejętność 
rozwiązywania konfliktów; poprawa samooceny; przyswojenie zasad i wartości; 
poprawa zachowania; dbałość o higienę osobistą oraz uzewnętrznienie swoich 
problemów i emocji.  

(dowód: akta kontroli str. 199-343) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W latach 2013-2016 wychowawca Świetlicy nie w pełni realizował tygodniowy 
plan zajęć określony w „Dziennikach zajęć Świetlicy”. Stwierdzono bowiem25,  
że pomimo przyjętego przez niego systemu prowadzenia zajęć (każdego dnia 
tygodnia pracy odbywają się wszystkie zajęcia), nie przeprowadzono:  

− zajęć relaksacyjnych na przestrzeni: 41 dni zajęć w 2013 r., 35 dni w 2014 r.,  
51 dni w 2015 r. i 64 dni w 2016 r., tj. odpowiednio 89%, 89% ,96 % i 97 % dni,  
w których winny być one realizowane, 

− zajęć ruchowo-sportowych na przestrzeni: 28 dni w 2013 r., 52 dni w 2014 r.,  
57 dni w 2015 r. i 40 dni w 2016 r., co stanowiło odpowiednio 61%, 50,5%, 
55,9% oraz 61% dni, w których miały się one odbyć,   

                                                      
24 Zdiagnozowanymi problemami dzieci (z rodzin gdzie wystąpiła: przemoc psychiczna i fizyczna, problem z alkoholem, 
niezaradność i niewydolność wychowawcza oraz brak zasad moralnych) były: brak umiejętności nawiązywania kontaktów, 
konflikty z rówieśnikami i rodzeństwem oraz agresja wobec nich; brak pozytywnych wzorców; zaburzony obraz ról 
społecznych; brak umiejętności rozwiązywania konfliktów; brak umiejętności wyrażania uczuć i radzenia sobie ze złymi 
emocjami; problemy w nauce i negatywny stosunek do obowiązku szkolnego; drobne kradzieże; brak umiejętności pracy z 
grupą i dla grupy; brak koncentracji; brak nawyków higienicznych; brak znajomości norm społecznych; zaległości edukacyjne; 
zaburzony obraz rodziny; manipulacja zachowania wobec innych; niestabilność emocjonalna; nieśmiałość; nadpobudliwość 
ruchowa; wada wymowy i okresowo stany lękowe.    
25 Na podstawie wybranych do kontroli dzienników z trzech pierwszych (styczeń, luty i marzec) i ostatnich (październik, listopad 
i grudzień) miesięcy danego roku. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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− zajęć indywidualnych na przestrzeni: 8 w 2013 r., 27 w 2014 r. i 31 w 2015 r.,  
tj. odpowiednio 17%, 26% i 30% dni, w których miały się one odbyć.  

W udzielonych wyjaśnieniach wychowawca ten stwierdził, że: „W kontrolowanych 
miesiącach z lat 2013-2016 nie prowadziłam zajęć relaksacyjnych, ruchowo-
sportowych i indywidualnych z odpowiednią częstotliwością według planu 
tygodniowego, ponieważ byłam ograniczona czasowo. Musiałam wybrać  
i dostosować zajęcia do potrzeb danego dnia. Takie postepowanie było 
spowodowane faktem, że pracowałam z grupą ponad 15-osobową jako jedyny 
wychowawca, o czym wiedzieli moi przełożeni. Ustalam więc jedynie tygodniowy 
rozkład poszczególnych zajęć, określając tylko ich nazwę, czy też charakter. Nie 
określam jednak ich godzinowego wymiaru, gdyż pracując sama i nie jestem  
w stanie z góry założyć ile czasu poświęcę w ciągu dnia na realizację konkretnych 
zajęć. Brak drugiego wychowawcy, który prowadziłby zajęcia z dziećmi w Gminnej 
Świetlicy Socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie, powodował i powoduje duże 
utrudnienia w należytym realizowaniu procesu dydaktycznego i uzyskaniu 
zamierzonych efektów. W takie sytuacji praca jednego wychowawcy na taką ilość 
zajęć jest mniej wydolna, a jej efekty odłożone są w czasie”. 

(dowód: akta kontroli str.355-360 i 124) 

2. Przekroczono dopuszczalną liczbę dzieci znajdujących się pod opieką jednego 
wychowawcy, którego funkcję w badanym okresie sprawowała jedna osoba. 
Prowadził on zajęcia w jednej grupie dzieci, liczącej średnio od 18 do 23 dzieci 
pomimo, że w myśl art. 28 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej pod opieką jednego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego,  
może w tym samym czasie przebywać nie więcej niż 15 dzieci. Nieprawidłowość  
w tym zakresie potwierdziły również oględziny, dokonane w trakcie kontroli NIK  
(w pięciu dniach października 2016 r.), które wykazały, że w zajęciach 
organizowanych w Świetlicy pod opieką jednego wychowawcy znajdowało się w tym 
samym czasie od 19 do 22 dzieci. Wskazać należy przy tym, że przekroczono 
dopuszczalną liczbę dzieci mogących uczestniczyć w zajęciach organizowanych  
w Świetlicy, gdyż  w latach 2013-2016 (I połowa) na zajęcia zapisanych było od 25 
do 27 dzieci, podczas gdy w § 1 ust. 2 Regulaminu Świetlicy określono,  
że przeznaczona ona jest dla 20 dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Iłowo-
Osada. Jednocześnie, zgodnie w §10 ust. 4 tego regulaminu określono, że zajęcia  
w Świetlicy prowadzone są w jednej grupie26.  

W udzielonych wyjaśnieniach: 
• Kierownik GOPS stwierdził, że „W myśl art. 28 ust.2 ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej pod opieką jednego wychowawcy  
w placówce wsparcia dziennego, w tym samym czasie, może przebywać nie 
więcej niż 15 dzieci. Jak wspomniałem, dzieci na świetlicę przychodzą, bądź są 
przyprowadzane w różnych godzinach, nie od samego początku wznowienia 
świetlicy dzieci było więcej niż 15 w tym samym czasie. Po wprowadzeniu na 
świetlicy treningów kulinarnych (dożywiania w formie treningów kulinarnych) 
zaczęła rosnąć liczba uczestników. Trzeba rozważyć w jakim wymiarze czasu 
pracy niezbędna jest praca dwóch wychowawców. Od października 2015 r. 
pracę wychowawcy wspiera wolontariusz”. Podał też, że niewystarczające są 
środki na zatrudnienie dodatkowego wychowawcy (specjalisty). 

• Wychowawca Świetlicy stwierdziła natomiast, że „W latach 2013-2016 i do 
dzisiaj prowadziłam zajęcia z dziećmi korzystającymi z zajęć w Gminnej 
Świetlicy Socjoterapeutycznej w jednej grupie, ponieważ wynikało to z aneksu  

                                                      
26 Od dnia 14 października 2013 r. ograniczono zajęcia w Świetlicy z dwóch do jednej grupy wychowawczej, bez podziału 
wiekowego dzieci (do tego dnia obowiązywał w dwóch grupach podział wiekowy: od 6 do 10 lat i od 11 do 15 lat).      
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nr 1 do Regulaminu Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej z dnia 14 października 
2013 r. Pracowałam od tego momentu i pracuję do dzisiaj w Świetlicy jako 
jedyny wychowawca. Taka sytuacja powodowała i powoduje, że nie mogłam  
i nie mogę prowadzić zajęć z wybranymi dziećmi, czy też wydzieloną  
ze wszystkich uczestników grupą dzieci, ponieważ nie było drugiego 
wychowawcy, który zająłby się w tym samym czasie pozostałymi dziećmi. 
Sytuacja taka była znana zarówno poprzedniemu kierownikowi GOPS, jak  
i obecnemu, a także byłemu starszemu wychowawcy, będącemu jednocześnie 
koordynatorem Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej”.  

(dowód: akta kontroli str. 115, 123-124, 345 i 639) 

3. Pracownik Ośrodka zatrudniony jako wychowawca Świetlicy (na tym stanowisku  
w badanym okresie od 1 stycznia 2013 r. do 5 maja 2014 r.) nie realizował w pełni 
na jej rzecz zadań określonych w jego zakresie obowiązków, a w szczegolności:  

− nie dokonywał wstępnej kontroli stanu i rzetelności dokumentacji Świetlicy,  
w tym sprawdzenia dokumentów księgowych i finansowych pod względem 
merytorycznym, 

− nie organizował i nie prowadził terapii dla rodziców.    

Ww. pracownik podał, że przyczyną braku realizacji tych zadań było wykonywanie  
w tym czasie szeregu innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka i Wójta 
Gminy Iłowo-Osada, które nie były związane z działalnością Świetlicy.  
                                                                                                           (dowód: akta kontroli str. 190-194) 
 

4. Wychowawca, który realizował w badanym okresie zajęcia z dziećmi  
w Świetlicy, nie prowadził pedagogizacji, tj. zajęć dla rodziców, mających pomóc im 
w kontaktach z dziećmi, pomimo, że z 9 ust. 2 Regulaminu Świetlicy wynikało,że jest 
to jedna z metod pracy Świetlicy.    

Wychowawca ten stwierdził w wyjaśnieniach, że: „Nie prowadziłam i nie prowadzę 
jakichkolwiek zajęć i terapii z rodzicami dzieci uczęszczających w latach 2013-2016 
do Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Ilowie-Osadzie, w tym pedagogizacji  
i nic mi nie wiadomo, aby takie zajęcia ktokolwiek z pracowników GOPS w Iłowie-
Osadzie w tym okresie prowadził. Nie miałam czasu, aby takie zajęcia prowadzić. 
Poza tym współpraca z rodzicami jest bardzo ciężka, gdyż trudno jest ich 
zainteresować pracą Świetlicy, a tylko niektórzy uczestniczą w zajęciach 
organizowanych dla ich dzieci. Aktualnie nie informuję jednak rodziców o zajęciach 
dla nich, gdyż ja nie jestem w stanie ich sama prowadzić”. 

Z wyjaśnień specjalisty pracy z rodziną wynikało natomiast, że prowadziła ona  
w GOPS i w miejscu zamieszkania (raz na kwartał) konsultacje i porady dla 
rodziców dzieci uczęszczających do Świetlicy, jednak nie dokumentowała tych 
czynności. 

(dowód: akta kontroli str. 125 i 20-21,121) 

5. Kierownik Ośrodka nie skierował w badanym okresie wychowawcy prowadzącego 
zajęcia z dziećmi w Świetlicy na jakiekolwiek szkolenia i kursy pomimo, że w myśl 
postanowień Regulaminu organizacyjnego Ośrodka do jego zadań i kompetencji 
należała dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników. Nie wykorzystano przy 
tym nawet środków finansowych przeznaczonych w 2015 r. na szkolenia dla 
pracowników GŚS27. Potrzebę uczestnictwa w szkoleniach potwierdził w trakcie 
kontroli NIK wychowawca Świetlicy, który z takiej formy dokształcania nie korzystał  
w ostatnich dziesięciu latach.    

                                                      
27 Zaplanowana kwota 300 zł - w dziale 851, rozdziale 85154, § 4700 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) 
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W udzielonych wyjaśnieniach Kierownik stwierdził, że: „Z uwagi na brak ofert 
związanych ze szkoleniami dla wychowawcy GŚS oraz  ogólnym deficytem tej 
tematyki na rynku szkoleń, nie było realnej możliwości, aby wychowawca mogła 
podnieść swoje kwalifikacje”.  

Z analizy NIK dokonanej na podstawie dostępnych stron zamieszczonych w jednej  
z ogólnie dostępnych wyszukiwarek internetowych wynikało, że zarówno  
w badanym okresie, jak i w chwili obecnej zamieszczane były i są oferty podmiotów, 
które prowadzą szkolenia w zakresie socjoterapii dla dzieci i młodzieży.   

(dowód: akta kontroli str. 640-653 i 118,124) 

6. Węzeł sanitarny, udostępniony personelowi i dzieciom uczęszczającym do 
Świetlicy, nie był dostosowany dla osób niepełnosprawnych, przez co nie spełniał 
warunków określonych w §3 pkt 6 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, 
w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego, jak również § 86 ust. 1 
pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie28.   

W udzielonych wyjaśnieniach Wójt Gminy Iłowo-Osada stwierdził, że w przypadku 
pojawienia się możliwości finansowych Gmina dostosuje budynek dla osób 
niepełnosprawnych zgodnie z wymogami prawa. 

(dowód: akta kontroli str. 348-354 i 427-428) 

Pomimo, że do maja 2014 r. bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawować miało 
dwóch wychowawców, to faktycznie wykonywał je tylko jeden z nich.  Drugi zaś nie 
realizował przypisanych mu w tym zakresie zadań, wykonując inne obowiązki 
powierzone przez Kierownika Ośrodka i Wójta Gminy Iłowo-Osada, które nie były 
związane z działalnością Świetlicy. Sytuacja ta spowodowała, że przekroczono 
dopuszczalną liczbę dzieci, które mogły pozostawać w tym samym czasie pod 
opieką jednego wychowawcy, jak również uniemożliwiła pełną realizację 
harmonogramu zaplanowanych zajęć, w tym również zajęć z rodzicami tych dzieci. 
Kierownik Ośrodka w ograniczonym zakresie sprawował nadzór nad sposobem 
wykonania obowiązków przez podległych pracowników, co uniemożliwiło  tym 
samym wyegzekwowanie właściwej ich realizacji. Pozytywnie należy ocenić 
natomiast efekty pracy socjoterapeutycznej z dziećmi biorącymi udział w zajęciach 
prowadzonych w Świetlicy. Na jej korzyści wskazali rodzice, dzieci, jak również  
ich nauczyciele. W ocenie NIK, uzyskane dotychczas efekty pracy 
socjoterapeutycznej z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia w Świetlicy, uzasadniają 
potrzebę funkcjonowania, jak również rozwoju tej formy pomocy w Gminie Iłowo-
Osada.  

  

                                                      
28 Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm. 

Ocena cząstkowa 
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IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli29, wnosi o: 

1. Dokonanie rozpoznania możliwości zwiększenia dostępności zajęć 
świadczonych w formie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Iłowo-
Osada, jak również opracowanie projektu gminnego programu wspierania 
rodziny, uwzględniającego zidentyfikowane problemy i potrzeby w tym zakresie 
oraz przedłożenie go Wójtowi Gminy Iłowo-Osada, w celu jego uchwalenia.   

2. Dostosowanie organizacji zajęć w Świetlicy, uwzględniającej dopuszczalną liczbę 
dzieci, dla których jest ona przeznaczona, jak również dopuszczalną liczbę  
dzieci pozostających w tym samym czasie pod opieką jednego wychowawcy.   

3. Spowodowanie realizowania w Świetlicy wszystkich zajęć z dziećmi, 
zaplanowanych w oparciu o ich zdiagnozowane potrzeby, jak również zajęć z ich 
rodzicami.  

4. Dokonywanie bieżącej kontroli i egzekwowanie należytego wykonywania 
obowiązków przez pracowników GOPS realizujących zadania na rzecz Świetlicy. 

5. Podjęcie działań w celu dostosowania sanitariatów dla osób niepełnosprawnych.    

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Olsztyn, dnia    15   grudnia 2016 r.  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler  
Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
   z up. 

Piotr Górny 
Wicedyrektor 

Janusz Dobek 
główny specjalista kontroli państwowej 

........................................................ ........................................................ 
podpis podpis 

 

                                                      
29 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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