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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 

Kontrolerzy 1. Adam Rączkiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LOL/94/2016 z dnia 12 października 2016 r.  

2. Janusz Dobek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/104/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy („MOPS” lub „Ośrodek”), ul. Kolejowa 
5, 13-100 Nidzica. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Danuta Kamińska, Dyrektor MOPS, od 1 października 2009 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W okresie objętym kontrolą2 MOPS w sposób prawidłowy diagnozował i monitorował 
problemy rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Określono 
bowiem metody identyfikacji tych problemów, kryteria oraz uczestników systemu 
monitoringu. Prowadzone w tym celu badania pozwoliły na sformułowanie 
wniosków, w następstwie których zaplanowano działania w zakresie wsparcia 
rodzin, z wykorzystaniem form określonych w ustawie o wspieraniu rodziny3. 
Analizowano również i dokonywano oceny efektów oraz skuteczności systemu 
monitorowania i identyfikacji tych rodzin, a z realizacji działań w tym zakresie 
składano sprawozdania do organów Gminy Nidzica („Gmina”).  

MOPS zapewnił wystarczające środki na realizację zadań w ww. zakresie. Liczba 
miejsc dla dzieci w prowadzonych placówkach wsparcia dziennego była adekwatna 
do zdiagnozowanych potrzeb. Kontrola wykazała, że prowadzona przez MOPS 
placówka w Zagrzewie prawidłowo realizowała zadania świetlicy środowiskowej. 
Prowadzone z dziećmi zajęcia uwzględniały bowiem predyspozycje, zainteresowania,  
a także potrzeby dzieci w zakresie pomocy w nauce ustalone w diagnozach  
i indywidualnych planach pomocy. Zatrudniony w ww. świetlicy wychowawca 
posiadał kwalifikacje wymagane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej.  

W działalności placówki nie ustrzeżono się jednak nieprawidłowości, które dotyczyły 
m.in. zbyt dużej liczby wychowanków przypadającej na jednego wychowawcę  
w trakcie prowadzonych zajęć. Również nie wszystkie pomieszczenia w tej świetlicy 
były dostosowane do wymogów obowiązujących przepisów, przewidzianych dla 
lokalu, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Lata 2013-2016 (I półrocze), przy czym dla realizacji celu kontroli wykorzystano dane statystyczne z lat wcześniejszych. 
3 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575). 

Ocena ogólna 



 

3 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1.1. MOPS uczestniczył w systematycznym rozpoznaniu problemów rodzin 
zagrożonych kryzysem i przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. 
Diagnozy i identyfikacji problemów społecznych dokonywali pracownicy Ośrodka  
w ramach realizacji zadań własnych, przy uwzględnieniu dokumentów, 
przedstawiających wyniki badań statystycznych, a obejmujących podstawowe 
problemy społeczne. Były to następujące „Raporty”:   

• Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych (opracowana w 2012 r. przez 
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych Pałac Nauki i Kultury  
w Warszawie), zawierająca dane obiektywne pochodzące z gminnych statystyk 
(Urzędu Miasta, ośrodka pomocy społecznej, policji, a także z gminnych szkół  
i straży miejskiej), uzupełnione subiektywną oceną problemów społecznych 
gminy, dokonaną przez jej mieszkańców. W zawartej w niej analizie wskazano, 
że powodem udzielania w latach 2009-2011 pomocy osobom potrzebującym, 
był wzrost w 2011 r. (w porównaniu do 2010 r.) wskaźnika bezradności 
opiekuńczo-wychowawczej. Diagnoza rekomendowała m.in. kontynuację działań  
w zakresie profilaktyki szkolnej, w oparciu o programy wykorzystujące 
aktywność własną uczniów i programy profilaktyczne, rozwijanie sieci wsparcia 
(grup wsparcia/grup samopomocowych) dla osób dotkniętych przemocą  
w rodzinie, jak również dalsze aktywne działania w obszarze procedury 
„Niebieskiej Karty” oraz koordynacji lokalnych instytucji w tym zakresie.    

• Diagnoza i identyfikacja problemów społecznych w Gminie Nidzicy (opracowana 
w 2015 r.), przedstawiała dane uzyskane z rejestru PUP na temat sytuacji 
lokalnego rynku pracy, dokumenty statystyki publicznej dostępne w Banku 
Danych Lokalnych GUS, jak również dane pozyskane z MOPS, instytucji 
publicznych i organizacji pozarządowych. Celem diagnozy była identyfikacja  
i analiza problemów społecznych występujących na terenie Gminy4. Zawierała 
ona wnioski ilustrujące problemy uzależnień wśród młodzieży (uczniów), jak 
również problemów w sprawach wychowawczo-opiekuńczych wśród dorosłych 
(bez wskazania konkretnych działań).     

Do działań podejmowanych przez MOPS w latach 2013-2016 (I połowa), 
wynikających z bieżącej diagnozy należały: 

• Kształtowanie kompetencji społecznych i zawodowych osób oraz promowanie 
prawidłowych wzorców rodziny, w ramach których organizowano m.in. konkursy 
plastyczne promujące prawidłowe wzorce rodziny i zachowań społecznych; 
spotkania okolicznościowe i integracyjne w placówkach wsparcia dziennego dla 
dzieci, ich rodzin i lokalnej społeczności, np. pikniki, spotkania rekreacyjne, 
festyny rodzinne; organizowany corocznie kilkudniowy wyjazd dla rodziców  
z  dziećmi do ośrodka wypoczynkowego, w trakcie którego rodzice mieli  
możliwość spędzić czas ze swoimi dziećmi (rekreacja i wspólna zabawy). 

• Rozwój form pracy socjalnej z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  
z rodzin niewydolnych wychowawczo, tj. w szczególności: wspieranie osób  
i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

                                                      
4 Badaniem objęto następujące kwestie: przemoc domową i rówieśniczą, problem uzależnień wśród dzieci  
i młodzieży (alkohol, narkotyki i inne substancje psychoaktywne, internet, komputer, gry komputerowe, automaty do gier), 
sytuację materialną i ubóstwo, problem bezrobocia, sytuację osób starszych i niepełnosprawnych, bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych, sytuację mieszkaniową, problemy gminy w opinii dorosłych mieszkańców z uwzględnieniem ich 
zdania na temat stopnia występowania i nasilenia powyższych problemów, jak również zasoby Gminy oraz instytucji  
i organizacji działających na terenie gminy z uwzględnieniem wsparcia specjalistycznego odpowiadającego na zidentyfikowane 
problemy.   
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życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności 
człowieka, a także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez 
podejmowanie działań mających na celu usamodzielnienie osób i rodzin oraz ich 
integrację ze środowiskiem. Osiąganiu wyznaczonych celów służyło udzielanie 
pomocy: finansowej, rzeczowej, usługowej, poradnictwa i pracy socjalnej. 

• Podejmowanie inicjatyw i rozwiązań na rzecz ochrony macierzyństwa i dziecka 
w rodzinie, w tym: prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami oraz przyznawanie 
im świadczeń pieniężnych, prowadzenie placówek wsparcia dziennego  
i udzielanie wsparcia specjalistycznego w Ośrodku.    

• Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy, poprzez 
m.in.: przyznawanie dzieciom ciepłego posiłku w szkołach w ramach programu 
„Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (finansowano także dożywianie dzieci 
uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  
i socjoterapeutycznych), przyznawanie dzieciom i ich rodzinom paczek 
żywnościowych, a także zasiłków okresowych i celowych oraz zaspokojenie 
potrzeb bytowych (pomoc rzeczowa w postaci: odzieży, artkułów higienicznych, 
żywnościowych, opału), zapewnienie uczestnictwa w zajęciach gminnych 
świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych, organizowanie zajęć 
specjalistycznych dla dzieci i młodzieży oraz działań o charakterze 
profilaktycznym, organizowanie wypoczynku letniego i ferii zimowych. 

• Tworzenie warunków do realizacji programów rozwojowych dzieci, w tym m.in. 
programów socjoterapeutycznych, poprzez prowadzenie w trzech świetlicach 
socjoterapeutycznych zajęć socjoterapeutycznych oraz zajęć ogólnorozwojowych 
dla dzieci i młodzieży we wszystkich placówkach wsparcia dziennego (m.in. 
zajęcia edukacyjne, wychowawcze, plastyczne, sportowe, rekreacyjne, 
profilaktyczne, kulinarne, plastyczne itd.). 

• Budowę systemu asystentury rodzinnej – obecnie Ośrodek zatrudnia dwóch 
asystentów rodziny, którzy pracują z 12 rodzinami. W 2013 r. z 12 rodzinami 
pracowało 9 asystentów, w 2014 r. z 19 rodzinami pracowało pięciu asystentów, 
a w 2015 r. z 23 rodzinami pracowało czterech asystentów. Działania asystentów 
rodziny określono m.in. w „Procedurze postępowania i prowadzenia 
dokumentacji podczas wprowadzania asystenta rodziny w środowisko rodzinne 
oraz pracy z rodziną obowiązującą w MOPS”, wprowadzonej Zarządzeniem   
Nr 23/2014 Dyrektora MOPS z 7 maja 2014 r.5  

• Zapewnienie asystentom rodziny zajęć superwizyjnych oraz innych form 
rozwojowych, takich jak szkolenia specjalistyczne, warsztaty, podwyższające ich 
kompetencje zawodowe (w tym m.in. zajęcia obejmujące dostrzeganie 
mechanizmów i procesów psychologicznych towarzyszących procesowi 
pomagania, uzyskanie wglądu we własne schematy tworzenia relacji z osobą 
wspomaganą, podniesienie jakości pracy, wymiana doświadczeń). 

• Profilaktykę minimalizującą dysfunkcje oraz rozwijanie i wzmacnianie systemu 
wsparcia rodziny, w tym m.in. psychologicznego, socjalnego i prawnego.  
W ramach tych działań zapewniono rodzinom pomoc psychologa, terapeuty  
i psychiatry oraz prowadzono grupy wsparcia dla ofiar przemocy i osób 
zagrożonych przemocą, a także grupy samopomocowe w Klubie Integracji 
Społecznej. Prowadzono także profilaktyczną działalność informacyjną  
i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
realizowano środowiskowe programy profilaktyczne skierowane do dzieci, 

                                                      
5 Do zadań pracownika socjalnego określonych w tej procedurze należało m.in. przygotowanie asystentowi rodziny wykazu 
placówek specjalistycznych dostępnych w środowisku lokalnym z zakresu poradnictwa rodzinnego, specjalistycznego, 
diagnostycznego oraz placówek wsparcia dziennego i interwencji kryzysowej, zawierającego dane adresowe oraz ich zakres 
kompetencyjny.  
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młodzieży i osób dorosłych. Organizowano również pozalekcyjne zajęcia 
sportowe, jak również prowadzono edukację publiczną w zakresie problematyki 
alkoholowej, a także konkursy (muzyczne, fotograficzne i plastyczne).     

• Diagnozowanie potrzeb w zakresie wsparcia rodzin z terenu Gminy oraz 
monitorowanie sytuacji rodzin ze zidentyfikowanymi problemami, poprzez m.in.: 
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, bezpośredni kontakt  
z potencjalnymi beneficjentami, pozyskiwanie informacji od rodzin, sąsiadów, 
przedstawicieli instytucji mających kontakt z potencjalnymi beneficjentami, 
współpracę z przedstawicielami szkoły, spotkania z mieszkańcami. Informacje  
o rodzinach wymagających wsparcia pracownicy MOPS pozyskiwali także m.in. 
w wyniku kontaktów (pisemnych, telefonicznych i osobistych) z sołtysami, 
wychowawcami świetlic, dzielnicowymi, innymi instytucjami, takimi jak  
np. policją, sądem, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (dalej: „PCPR”) 
oraz służbą zdrowia. 

• Wspieranie rodzin biologicznych w dążeniu do ponownego wspólnego 
zamieszkania poprzez: działalność asystentów rodziny, pracę socjalną, 
motywowanie rodziców biologicznych do utrzymania kontaktu z dziećmi, pomoc 
w zorganizowaniu urlopowania dzieci, pomoc i motywowanie w wyjściu  
z uzależnień, wspieranie rodzin w działaniach zmierzających do poprawy 
warunków mieszkaniowych, ścisłą współpracę z domami dziecka i PCPR  
w zakresie funkcjonowania dzieci i ich biologicznych rodziców. 

• Wspieranie wychowanków pieczy zastępczej w procesie usamodzielniania 
poprzez: prowadzenie pracy socjalnej, udzielanie świadczeń finansowych, 
podejmowanie działań aktywizujących społecznie i zawodowo oraz udzielanie 
wsparcia specjalistycznego. 

• Rozwój placówek wsparcia dziennego, a w szczególności świetlic 
socjoterapeutycznych i środowiskowych z terenu Gminy, poprzez m.in.: 
finansowanie bieżącej działalności tych placówek, w tym remontów ze środków 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
i innych uzależnień, jak również działalności inwestycyjnej (np. rozpoczęto 
przebudowę i rozbudowę świetlicy środowiskowej w Kanigowie) oraz 
podejmowanie we współpracy ze środowiskiem lokalnym działań rozwijających 
placówki (np. realizacja projektu „Kulturalne piątki z FIO” ze Stowarzyszeniem 
AŁNA na świetlicy w Łynie, konkurs pn. „Moja świetlica i okolica”).  

• Współpraca w zakresie wspierania rodziny, m.in. z: PCPR, Sądem Rejonowym 
w Nidzicy, Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Nidzicy, 
Klubem Anonimowych Alkoholików w Nidzicy, Komendą Powiatową Policji. 
Działania podejmowane przy współudziale w/w podmiotów to: wymiana 
informacji, działania interwencyjne, wyprowadzanie rodzin z problemów, 
wzmacnianie rodzin. 

(dowód: akta kontroli str. 5-166)       

1.1.2. W badanym okresie w Gminie Nidzica obowiązywały dwa programy 
wspierania rodziny, przyjęte przez Radę Miejską Nidzicy6, tj.:   

• Program Wspierania Rodziny w Gminie Nidzica na lata 2013-2015, który 
określał w szczególności:   

− diagnozę problemów występujących wśród rodzin z terenu Gminy Nidzica 
(uzależnienia, ubóstwo, przemoc, bezrobocie, niewydolność wychowawczą 
oraz niski poziom kompetencji społecznych), jak również instytucje  

                                                      
6 Przyjęte przez Radę Miejską w Nidzicy uchwałami Nr: XXXI/473/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
    i Nr XVII/246/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.     
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i organizacje pozarządowe podejmujące działania, których celem jest 
wsparcie rodziny oraz zwalczanie wszelkich dysfunkcji (wśród nich: MOPS, 
Zespół Interdyscyplinarny, asystent rodziny, „Mieszkania Chronione, 
świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, Klub Integracji Społecznej, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnia 
Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu, Komenda Powiatowa Policji),     

− instytucje działające na terenie Gminy, które uczestniczyły wraz z MOPS  
w opracowaniu następujących obszarów w omawianej diagnozie: 
zatrudnienie, kultura, edukacja, bezpieczeństwo, pomoc społeczna i służba 
zdrowia oraz społeczeństwo obywatelskie,  

− cele główne do uzyskania w poszczególnych sześciu obszarach oraz 
przeszkody w ich osiągnięciu, jak również przypisane do nich cele 
pośrednie i działania służące ich realizacji,   

− podmioty wiodące i odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych 
obszarach w sposób ciągły7, 

− obowiązek Dyrektora MOPS do corocznego przedkładania Burmistrzowi 
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb  
w tym zakresie (założono, że monitoring Programu będzie podlegał 
systematycznej ocenie realizowanych działań oraz modyfikacji kierunków 
działań w przypadku istotnych zmian),   

− w odniesieniu do dwóch obszarów, tj.: pomoc społeczna i służba zdrowia – 
dla celu pośredniego (pozyskiwanie środków finansowych na realizację 
działań) określono następujące działania: projekty unijne, systemowe, 
ministerialne, konkursowe; pozyskiwanie sponsorów; wykorzystanie akcji 
przekazywania 1% dla organizacji pożytku publicznego; prowadzenie akcji  
i kampanii celowych; nawiązki sądowe i publiczne zbiórki oraz 
społeczeństwo obywatelskie w ramach zwiększenia dofinansowania działań 
z budżetu Gminy i poprawy współpracy między organizacjami i Gminą, jak 
również inwestowanie w dzieci i młodzież – rozwój działalności świetlic 
środowiskowych i socjoterapeutycznych oraz prowadzenie innych 
pozaszkolnych form zajęć.  

• Program Wspierania Rodziny w Gminie Nidzica na lata 2016-2018, zawierający 
jak wyżej: diagnozę problemów i instytucje podejmujące działania na rzecz 
wsparcia rodziny. W odróżnieniu od poprzedniego, Program ten zawierał jeden 
cel główny (zapewnienie dzieciom i rodzinom warunków do prawidłowego 
rozwoju oraz wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych), przypisane do niego trzy cele szczegółowe8, 
zadania do realizacji9, podmiot wiodący i partnerów przy jego realizacji oraz 
harmonogram. Określono w nim również, że zadania będą prowadzone  
w sposób ciągły, a odpowiedzialnym za monitoring (systematyczną ocenę 
realizowanych działań oraz modyfikację działań w przypadku istotnych zmian) 
odpowiedzialny będzie MOPS. Według wyjaśnień Dyrektor MOPS, do 
opracowania tego Programu wyciągnięto wnioski z realizacji poprzedniego 
(m.in. dostrzeżono potrzebę mniejszego akcentowania działań typowo 
aktywizujących zawodowo rodziny, czy działań z obszaru kultury skierowanych 

                                                      
7 W tym m.in.: MOPS, Nidzicki Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Obsługi Oświaty i Sportu, 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Nidzicy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
dla których nie przypisano konkretnych działań w tym zakresie. 
8 Należały do nich: budowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapobiegającego kryzysom w rodzinie oraz wzmacniającego 
pozycję rodziny w społeczeństwie; wzmacnianie potencjału rodziny i wspieranie jej; zapewnienie dzieciom i młodzieży 
odpowiednich warunków do życia i rozwoju zgodnie z ich potrzebami. 
9 Jedno z zadań zawartych w Programie zakładało rozwój placówek wsparcia dziennego, a w szczególności świetlic 
socjoterapeutycznych i środowiskowych z terenu Gminy Nidzica.  
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do rodzin, jak również położono większy nacisk na realizację zadań związanych 
z placówkami wsparcia dziennego).          

Powyższe programy nie zawierały wskaźników stopnia osiągnięcia zakładanych 
celów. Ośrodek sporządził trzy „Raporty” z realizacji Programu Wspierania Rodziny 
na lata 2013-2015 (oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego 2013, 2014 i 2015) 
oraz Raporty z ewaluacji wewnętrznej (przedstawiono w nich organizację pracy 
świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych wchodzących w strukturę MOPS 
oraz placówek wsparcia dziennego i atrakcyjność organizowanych w nich zajęć). 
Odzwierciedlały one sposób realizacji następujących celów w poszczególnych 
obszarach: stwarzania warunków uzyskania zatrudnienia i poprawy funkcjonowania 
rodziny; rozwoju rodziny w zakresie życia kulturalnego; wspierania rodziny  
w obszarze edukacji, wychowania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa rodzin; kompleksowego wsparcia rodziny  
w obszarze pomocy społecznej i służby zdrowia.  

 (dowód: akta kontroli str. 167-360)       

MOPS sporządzał i przedstawiał Radzie Miejskiej i Burmistrzowi Nidzicy 
sprawozdania z funkcjonowania w poszczególnych latach. Zawierały one m.in. opis 
realizacji zadań, w tym w zakresie wspierania osób i rodzin w działaniach 
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, a także 
zapobiegania trudnym sytuacjom życiowym. Opisywano w nich m.in. działalność 
świetlic znajdujących się na terenie działania Ośrodka; realizację „Resortowego 
programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, „Gminnego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii”, czy też projektu „Stop 
przemocy w rodzinie IV”.      

(dowód: akta kontroli str. 361-613)       

1.2.1. W diagnozie lokalnych zagrożeń społecznych z 2012 r. oraz diagnozie  
i identyfikacji problemów społecznych z 2015 r. nie określono skali potrzeb na usługi 
placówek wsparcia dziennego. Dyrektor MOPS podała, że w dokumentach tych nie 
określono skali potrzeb, gdyż potrzeby te rozpoznawane były na bieżąco, w ramach 
działalności MOPS, m.in. na podstawie danych statystycznych uzyskiwanych m.in. 
z: Policji, Poradni ds. uzależnień, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także 
wywiadów środowiskowych przeprowadzanych przez pracowników MOPS10. 
Stwierdziła również, że diagnoza potrzeb na usługi placówek wsparcia dziennego 
dokonywana była w formie ustnego przekazu (sołtysi, rodzice dzieci 
uczestniczących w zajęciach), wymiany informacji, obserwacji i wniosków  
z obserwacji pracowników Ośrodka.   

Z informacji uzyskanych w toku kontroli NIK z sześciu szkół11 z terenu Gminy wynika 
m.in., że szkoły zgłaszały wytypowane dzieci12 do udziału w zajęciach placówek 
wsparcia dziennego za pośrednictwem pracowników socjalnych MOPS, przy czym 
nie wystąpiły przypadki odmowy przyjęcia dzieci do ww. placówek.  

Według informacji uzyskanej z Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego 
w Nidzicy, w okresie 2013 r. – I połowa 2016 r. środki wychowawcze w postaci 
kuratora sądowego zastosowano wobec 66 nieletnich. Z informacji uzyskanej  
z KPP w Nidzicy wynikało natomiast, że system informatyczny, którym komenda ta 
dysponuje nie pozwala wygenerować danych o liczbie interwencji dotyczących osób 
nieletnich z lat 2013-2016 (I półrocze) na terenie Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 5-147, 614-642) 

                                                      
10 M.in. dotyczyło to danych o liczbie zatrzymanych w związku z przestępstwami pod wpływem narkotyków i handlu tymi 
substancjami, liczby przypadków nadużywania alkoholu przez rodziców, liczby przypadków ustanowienia pieczy zastępczej.  
11 Zespół Szkół nr 1 w Nidzicy, Zespół Szkół nr 2 w Nidzicy, Zespół Szkół nr 3 w Nidzicy, Szkoły podstawowe: w Łynie,  
w Napiwodzie oraz w Rączkach. 
12 M.in. mające trudności z nauką, nieprzystosowane społecznie lub nierealizujące obowiązku szkolnego 
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1.2.2. W okresie objętym kontrolą MOPS prowadził 15 placówek wsparcia 
dziennego, w tym: 12 opiekuńczych - świetlic środowiskowych13 oraz trzy świetlice 
specjalistyczne - socjoterapeutyczne14. Cele i zadania oraz organizacja tych świetlic 
zostały określone w regulaminach wprowadzonych zarządzeniami Dyrektora 
MOPS15. 

Liczba miejsc w placówkach opiekuńczych, wg stanu na koniec 2012 r., 2013 r.  
i 2014 r., wynosiła 245, a na koniec 2015 r. i pierwszej połowy 2016 r. uległa 
zmniejszeniu do 235. Przeciętna liczba dzieci umieszczonych w tych placówkach  
w ww. okresie wynosiła natomiast od 241 (stan na koniec 2012 r.) do 226 (stan na 
30 czerwca 2016 r.), przy czym najniższą przeciętną liczbę dzieci umieszczonych  
w placówkach opiekuńczych odnotowano na koniec 2014 r. i wynosiła ona 210. 

W trzech placówkach specjalistycznych liczba miejsc, wg stanu na koniec 2012 r., 
2013 r. i 2014 r., wynosiła 90, a następnie uległa zmniejszeniu do 70 – stan na 
koniec 2015 r. i 30 czerwca 2016 r. Przeciętna liczba dzieci umieszczonych  
w placówkach specjalistycznych uległa w ww. latach zmniejszeniu z 74 (na koniec 
2012 r.) do 61 – 30 czerwca 2016 r.  

Liczba dzieci zgłoszonych do placówek wsparcia dziennego wynosiła:  
− 2013 r. – 300 dzieci (w tym: 132 dzieci skierowanych przez pracowników 

socjalnych16 i 168 zgłoszonych przez rodziców), 
− 2014 r. – 278 dzieci (137 skierowali pracownicy socjalni, a 141 – rodzice), 
− 2015 r. – 272 dzieci (134 – skierowali pracownicy socjalni, a 138 – rodzice), 
− I półrocze 2016 r. – 287 dzieci (141 skierowali pracownicy socjalni, a 146 

rodzice).  
Głównymi przyczynami zgłoszenia dzieci do placówek i ich przyjęcia były: 
− bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego: 60 dzieci w 2013 r., 70 – w 2014 r. i 2015 r. oraz  
69 w I połowie 2016 r.,  

− bezrobocie rodziców: 93 dzieci w 2013 r., 73 – w 2014 r., 59 w 2015 r.  
i 65 w I połowie 2016 r., 

− alkoholizm rodziców: 48 dzieci w 2013 r., 29 – w 2014 r., 27 – w 2015 r.  
i 35 – w I połowie 2016 r., 

− wielodzietność: 44 dzieci w 2013 r. i 2014 r., 38 – w 2015 r. i 39 – w I połowie 
2016 r.  

Wszystkie zgłoszone dzieci zostały przyjęte do placówek. 

Liczba dzieci w rodzinach otrzymujących pomoc z powodu bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych wynosiła od 329 – wg stanu na koniec 2013 r. do 193 
– 30 czerwca 2016 r., zaś liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego od 335 –  
w 2013 r. do 305 – na 30 czerwca 2016 r. Dyrektor MOPS podała, że zmniejszenie 
liczby miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci wynikało ze stwierdzonego 
przez pracowników MOPS zmniejszenia realnych potrzeb na ich usługi, co ustalono 
na podstawie danych o ilości dzieci faktycznie uczęszczających do placówek,  
a także danych statystycznych wskazujących na zmniejszenie liczby mieszkańców  
i dzieci w poszczególnych grupach wiekowych z terenu Gminy. 

Z informacji udzielonej przez Burmistrza Nidzicy wynika, m.in. że na posiedzeniach 
komisji Rady Miejskiej rozpatrywano sprawy utworzenia nowej placówki wsparcia 

                                                      
13 Świetlice w: Łysakowie, Bartoszkach, Bolejnach, Grzegrzółkach,  Jabłonce, Kanigowie, Łynie, Magdaleńcu, Orłowie, 
Piotrowicach, Wietrzychowie i Zagrzewie. 
14 Świetlice w: Nidzicy, Rozdrożu i Załuskach. 
15 Tj. zarządzeniami: Nr 3 z 23 stycznia 2009 r. oraz Nr 4/2011 z 7 lutego 2011 r. (ze zmianami). 
16 Pracownicy socjalni uwzględniając pisemne wnioski szkół o wgląd w sytuację dziecka oferowali rodzicom uczestnictwo 
dzieci w zajęciach świetlic. 
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dziennego w miejscowości Napiwoda oraz nowych budynków świetlic. W wyniku 
prac ww. komisji oraz dyskusji na spotkaniach Rad Sołeckich z mieszkańcami 
zaplanowano opracowanie w 2017 r. dokumentacji technicznych budowy 
wolnostojących budynków na potrzeby działających placówek wsparcia dziennego  
w miejscowościach Bartoszki i Zagrzewo. Obecnie wykorzystywane w tym celu 
budynki znajdują się w zamieszkałych budynkach (wspólnoty mieszkaniowe),  
co stwarza ograniczenia dla swobodnego funkcjonowania placówek. Aktualnie nie 
jest planowane tworzenie nowych lub przekształcanie istniejących placówek 
wsparcia dziennego. Według wyjaśnień Dyrektor MOPS w chwili obecnej Gmina 
poszukuje środków finansowych umożliwiających realizację inicjatywy związanej  
z utworzeniem placówki wsparcia dziennego w miejscowości Napiwoda. 

(dowód: akta kontroli str. 643-710) 

1.3. Rodziny przeżywające problemy opiekuńczo-wychowawcze w okresie objętym 
kontrolą korzystały z następujących form poradnictwa: psychologicznego (od 178 
osób w 2013 r. do 81 w I połowie 2016 r.), prawnego (od 59 osób w 2013 r. do 73  
w 2015 r.), socjalnego (od 1.636 osób w 2013 r. do 896 osób w I połowie 2016 r.), 
rodzinnego (od 112 osób w 2013 r. do 73 w 2015 r.), terapii (od 61 osób  
w 2013 r. do 56 osób w I połowie 2016 r.), terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach 
połączonych z mediacjami (od 42 osób w 2013 r. do 53 w 2014 r.), poradnictwa 
psychiatrycznego (od 51 osób w 2014 r. do 73 osób w 2015 r.) Od lipca 2016 r. 
odnotowano wzrost liczby osób korzystających z poradnictwa psychologicznego, 
terapeutycznego i psychiatrycznego, w związku ze zwiększeniem liczby godzin 
pracy zatrudnionych specjalistów, sfinansowanych środkami pozyskanymi ze źródeł 
zewnętrznych.  Ponadto, w badanym okresie funkcjonowała jedna grupa wsparcia, 
w której uczestniczyło od 15 osób w 2013 r. do ośmiu osób w I połowie 2016 r. oraz 
od dwóch (lata 2013-2014) do trzech (I połowa 2016 r.) grup samopomocowych,  
w których uczestniczyło od 20 (2013 r.) do 30 (I połowa 2016 r.) osób. W okresie 
tym nie funkcjonowały grupy terapeutyczne.  

Dyrektor MOPS podała, że grupa wsparcia skierowana była do ofiar przemocy 
domowej oraz osób nią zagrożonych. Wszystkie osoby w niej uczestniczące były 
podopiecznymi MOPS. 

(dowód: akta kontroli str. 616-621, 698-699, 711-712) 

1.4.1. Na lata 2013-2016 na prowadzenie placówek wsparcia dziennego MOPS 
zaplanował wydatki ze środków własnych (w rozdziałach: 85153, 85154, 8521917)  
w łącznej kwocie 2.819,9 tys.  zł, w tym: 732,1 tys. zł na rok 2013 r., 702,9 tys. zł  
na 2014 r., 737,4 tys. zł na 2015 r. i 647,4 tys. zł na 2016 r. Wydatki poniesione  
na ten cel w okresie 2013 r. - I półrocze 2016 r. wyniosły łącznie 2.538,9 tys. zł,  
z czego: 731,1 tys. zł w 2013 r. (100% planu), 701,2 tys. zł w 2014 r. (99,8%),  
727,4 tys. zł w 2015 r. (98,6%) oraz 379,2 tys. zł w I połowie 2016 r. (58,6% planu). 

Wydatki na zatrudnienie wychowawców placówek wsparcia dziennego wyniosły: 
306,8 tys. zł w 2013 r., 331,3 tys. zł w 2014 r., 349,6 tys. zł w 2015 r.  i 172,3 tys. zł 
w I połowie 2016 r. Ich udział w wydatkach na rzecz tych placówek wyniósł 
odpowiednio: 42% w 2013 r., 47,2% w 2014 r., 48,1% w 2015 r. i 45,4% w I połowie 
2016 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wychowawcy placówek wsparcia 
dziennego wzrosło z 2,2 tys. zł w 2013 r. do 2,5 tys. zł w 2015 r. i I półroczu 2016 r. 
Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika socjalnego wzrosło  
z 2,9 tys. zł w 2013 r. do 3,2 tys. zł w I półroczu 2016 r.   

Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej MOPS podała, że środki finansowe na 
działalność świetlic, w tym pochodzące z Gminnego Programu Rozwiązywania 

                                                      
17 Rozdział: 85153 – zwalczanie narkomanii,  85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, 85219 – ośrodki pomocy społecznej. 
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Problemów Alkoholowych, zabezpieczają realizację wszystkich zaplanowanych 
zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 713-730) 

1.4.2. W latach 2013 – I półrocze 2016 r., 14 spośród 15 placówek wsparcia 
dziennego wnioskowało o środki na przeprowadzenie napraw i prac remontowych 
na łączna kwotę 12,9 tys. zł. Zgłoszone potrzeby zostały w pełni uwzględnione.  

(dowód: akta kontroli str. 731-732) 

1.4.3. Z informacji udzielonej przez Burmistrza Nidzicy wynika, że w latach  
2013-2016 (I półrocze) Urząd Miejski przeprowadził jedną kontrolę18 obejmującą 
zagadnienia związane z zatrudnieniem, wynagradzaniem oraz wydatkowaniem 
środków na dokształcanie pracowników MOPS, w tym pracowników zatrudnionych 
w placówkach wsparcia dziennego. Kontrola ta nie wykazała nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 703-705) 

1.4.4. W zbadanym okresie do MOPS wpłynęła jedna skarga dotycząca 
nieprawidłowej realizacji zadań przez wychowawcę placówki wsparcia dziennego 
(Świetlica Środowiskowa w Łynie). W wyniku rozpatrzenia skargi Dyrektor MOPS 
uznała w części jej zasadność i przeprowadziła rozmowę dyscyplinującą  
z wychowawcą, w której m.in. zleciła opracowanie właściwych metod motywujących 
dzieci do pozytywnych zachowań. 

(dowód: akta kontroli str. 733-736) 

Działania MOPS zapewniały dostępność opieki w formie placówek wsparcia 
dziennego. Rozpoznano problemy rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-
wychowawcze, dokonując diagnozy sytuacji w zakresie opieki nad dzieckiem  
i rodziną. Opracowano i realizowano gminne programy wspierania rodzin. Środki 
przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie były adekwatne do istniejących 
potrzeb. Wszystkie dzieci wytypowane przez szkoły z terenu Gminy do udziału  
w zajęciach świetlic, jak również zgłoszone przez rodziców zostały przyjęte do 
prowadzonych placówek wsparcia dziennego.  

2. Prowadzenie monitoringu sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem 
lub przezywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 
wychowawczych. 

2.1. Ośrodek monitorował i identyfikował w badanym okresie rodziny zagrożone 
kryzysem lub przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych na podstawie norm prawnych, regulujących zakres jego działania, 
jak również zadań określonych w jego „Regulaminie organizacyjnym”, zakresach 
czynności pracowników socjalnych, a także na podstawie „Procedury postępowania 
i prowadzenia dokumentacji podczas wprowadzania asystenta rodziny w środowisko 
rodzinne oraz pracy z rodziną” (wskazanej powyżej w punkcie 1.1.1. wystąpienia)19. 
Metodami identyfikacji tych rodzin były: praca środowiskowa i socjalna - 
diagnozująca sytuację i potrzeby rodzin; współpraca z instytucjami; spotkania  
z mieszkańcami, przedstawicielami instytucji i sołtysami; obserwacje własne - 
wynikające z doświadczenia zawodowego; informacje pozyskane od rodziny, 
sąsiadów i przedstawicieli instytucji mających kontakt z potencjalnymi 
beneficjentami; anonimowe zgłoszenia; współpraca ze specjalistami zatrudnionymi 
w Ośrodku (terapeutą, psychologiem i psychiatrą).    

Uczestnikami powyższego systemu monitorowania i identyfikacji były zarówno 
instytucje państwowe, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe działające na 
                                                      
18 Kontrolę przeprowadzono w 2014 r. 
19 Określono w niej zasady przydzielania asystenta rodziny, jego współpracy z pracownikiem socjalnym  oraz pracy z rodziną.    

Ocena cząstkowa 
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terenie Nidzicy i okolic, jak również reprezentanci społeczności lokalnej20. 
Identyfikacji problemów służyły następujące kryteria: kompetencje społeczne; 
wydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych; sytuacja socjalno-bytowa; 
problem z uzależnieniami; ogólna sytuacja rodziny (w tym m.in.: stan zdrowia, 
problemy wychowawcze). Ośrodek na bieżąco (w zależności od występujących 
okoliczności, potrzeb i sytuacji) analizował i dokonywał oceny efektów oraz 
skuteczności systemu monitorowania i identyfikacji rodzin zagrożonych kryzysem 
lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.   

(dowód: akta kontroli str. 207-238, 737-742) 

2.2. Liczba rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych uległa zmniejszeniu – ze 143 (obejmujących 329 dzieci) wg stanu 
na koniec 2013 r. do 101 (193 dzieci) na 30 czerwca 2016 r. W okresie objętym 
kontrolą MOPS zidentyfikował pięć nowych takich rodzin. W dwóch przypadkach 
informacje o problemach rodzin MOPS uzyskał z Policji, która wszczęła procedury 
tzw. „Niebieskiej karty”. W trzech pozostałych – informacje powzięli pracownicy 
socjalni MOPS, w związku ze zgłoszonymi przez członków rodzin prośbami  
o udzielenie pomocy. W przypadku czterech spośród pięciu ww. rodzin pracownicy 
socjalni przeprowadzili wywiady środowiskowe, a w wyniku ich analizy podjęto m.in. 
decyzje o przyznaniu świadczeń w postaci zasiłków okresowego i celowego, 
dożywiania dzieci w szkołach, pomocy rzeczowej w postaci produktów 
żywnościowych, a także pomocy polegającej na usługach opiekuńczych.  

Wywiadu środowiskowego nie przeprowadzono wobec jednej z rodzin, u której 
zidentyfikowano problem przemocy domowej i uzależnienia alkoholowego. Dyrektor 
MOPS podała, że w przypadku tej rodziny pracownicy socjalni nie przeprowadzili 
wywiadu środowiskowego, gdyż trudności w wypełnianiu przez rodzinę funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej zostały ujawnione w ramach wcześniej wszczętej 
procedury „Niebieskiej Karty”, a rozpoznanie sytuacji rodziny dokonane w ramach tej 
procedury było wystarczające.      

Wszystkim pięciu rodzinom MOPS zaoferował poradnictwo specjalistyczne,  
m.in. w postaci pomocy psychologa, psychiatry, a także pomoc prawną.  
W przypadku dwóch z nich MOPS przydzielił ponadto asystenta rodziny.21 Trzem 
spośród pięciu rodzin MOPS zaproponował udział w grupach wsparcia. Inne formy 
wsparcia zastosowano wobec czterech rodzin. Obejmowało ono m.in. skierowanie 
rodziców do udziału w warsztatach i programach korekcyjno-edukacyjnych22, 
zapewnienie kolonii oraz świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci. 

 (dowód: akta kontroli str. 708-710, 698-699, 743-771) 

2.3. W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2016 liczba dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej uległa zwiększeniu z 38 do 51. W okresie tym  
w pieczy zastępczej umieszczono ogółem 21 dzieci, zaś dwoje powróciło do rodzin 
biologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 698-699, 743) 

  

                                                      
20 Wśród nich: m.in.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sąd Rejonowy w Nidzicy, Komenda Powiatowa Policji, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy; Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Nidzicy, parafie 
rzymskokatolickie w Nidzicy; Stowarzyszenie Wspierającym Rozwój Dzieci i Młodzieży „Światło” w Nidzicy; Polski Czerwony 
Krzyż (Zarząd Rejonowy w Nidzicy); Polski Związek Niewidomych; Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nida”; Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy; Zespół Opieki 
Zdrowotnej, jak również osoby fizyczne (mieszkańcy).        
21 Dotyczyło to rodzin, u których oprócz trudności wychowawczych zidentyfikowano problemy związane z chorobą psychiczną i 
uzależnieniem alkoholowym członków rodziny. 
22 M.in.: warsztaty „Szkoła dla rodziców” i „Można żyć inaczej”, Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy. 
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MOPS prawidłowo realizował zadania w zakresie monitorowania i identyfikacji 
rodzin zagrożonych kryzysem, wykorzystując zarówno informacje uzyskane  
w ramach prowadzonej przez siebie bieżącej działalności, jak również z Policji. 
Rodzinom, w których zidentyfikowano kryzys lub trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych na podstawie analiz i wywiadów środowiskowych 
udzielano pomocy adekwatnej do aktualnych potrzeb.  

3. Prawidłowość i skuteczność pracy placówki wsparcia dziennego. 

3.1.1. Badaniami kontrolnymi objęto jedną placówkę wsparcia dziennego,  
tj. świetlicę środowiskową w Zagrzewie (dalej zwanej „Świetlicą”), do której  
w okresie objętym kontrolą uczęszczało najwięcej dzieci.23 W regulaminie tej 
Świetlicy określono, że: 

• jest ona placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego i stanowi 
komórkę organizacyjną Działu Pomocy Instytucjonalnej MOPS, 

• jej celem jest w szczególności: udzielanie pomocy w wyrównywaniu szans 
dzieciom z rodzin zamieszkałych na terenie gminy, zapewnienie opieki 
wychowawczej, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, tworzenie 
warunków nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań  
i uzdolnień wychowanków, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej 
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz eliminowanie 
zaburzeń zachowania, 

• do zadań świetlicy należy m.in.: opieka po zajęciach szkolnych, pomoc  
w odrabianiu lekcji, organizowanie zajęć profilaktycznych, organizowanie zajęć 
plastycznych, kulinarnych, sportowych, informatycznych, organizowanie czasu 
wolnego i rozwój zainteresowań, organizowanie wycieczek, gier, zabaw i imprez 
okolicznościowych, pomoc w rozwiazywaniu trudnych sytuacji życiowych, 
kryzysów szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych, organizowanie pomocy 
socjalnej, współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków oraz 
prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem. 

(dowód: akta kontroli str. 652-669, 772) 

3.1.2. Informacja o funkcjonowaniu świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych 
została opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MOPS 
i zwierała m.in. dane o lokalizacji świetlic oraz celach i zadaniach realizowanych  
w ramach ich działalności. Według oświadczenia wychowawczyni Świetlicy 
promowanie jej działalności odbywało się w ramach dni otwartych organizowanych 
przy okazji spotkań związanych z obchodami m.in. świąt i rocznic (np.: Dnia matki, 
Dnia kobiet, Dnia dziecka, Andrzejek, Dnia św. Mikołaja), a także organizowanych 
przez Świetlicę imprez okolicznościowych (m.in.: rajdy rowerowe, ogniska z okazji 
pierwszego dnia wiosny). Informacje o ww. obchodach i imprezach były 
przekazywane poprzez zamieszczanie plakatów na tablicy ogłoszeń oraz 
przekazywanie zaproszeń wykonanych przez wychowanków świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 773-775) 

                                                      
23 Określona zarządzeniem Dyrektora MOPS Nr 50/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. liczba miejsc wynosiła 30, a w przypadku 
większej ilości dzieci dopuszczano podział na grypy wiekowe pod opieką jednego wychowawcy, przy czym pod opieką 
wychowawcy w tym samym czasie mogło przebywać nie więcej niż 15 dzieci. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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3.1.3. Ogólne zasady przyjmowania wychowanków określono w regulaminie 
Świetlicy. Zgodnie z nimi, przyjęcie mogło odbywać się na prośbę wychowanka, 
rodzica lub opiekuna prawnego, a także wniosku szkoły, pracownika socjalnego 
MOPS, sądu lub policji. Do przyjęcia wychowanka wymagana była pisemna zgoda 
rodziców lub opiekunów prawnych, której wzór określono w załączniku do 
regulaminu.24 

(dowód: akta kontroli str. 652-669) 

3.1.4. Wychowawca zatrudniony w Świetlicy Środowiskowej w Zagrzewie, w ramach 
obowiązków określonych w jej Regulaminie, planował, organizował i prowadził pracę 
opiekuńczo-wychowawczą, w tym m.in.: sporządzał i aktualizował roczne plany 
pracy oraz diagnozy dzieci; pomagał dzieciom w odrabianiu lekcji; organizował czas 
wolny i rozwój zainteresowań wychowanków (zajęcia plastyczne, ruchowo-
zabawowe i sportowe; wyjazdy do kina i na basen; imprezy okolicznościowe); 
pomagał w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych (kryzysów szkolnych, 
rodzinnych, rówieśniczych i osobistych), prowadząc rozmowy wspierające  
z rodzicami dzieci oraz współpracując z pracownikiem socjalnym MOPS  
i pedagogiem szkolnym.   

Na podstawie dzienników zajęć obowiązujących w poszczególnych okresach 
(2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016) ustalono, że na zajęcia 
prowadzone w Świetlicy przez jednego wychowawcę uczęszczało w badanym 
okresie od 31 do 36 dzieci25. W roku szkolnym 2013/2014 zapisanych było  
i uczęszczało na zajęcia 36 dzieci (po 18 w dwóch grupach wiekowych); w roku 
szkolnym 2013/2014 – 32 dzieci (po 16 w dwóch grupach wiekowych); w roku 
szkolnym 2014/2015 – 31 dzieci (w dwóch grupach wiekowych po 19 i 12 dzieci);  
w roku szkolnym 2015/2016 – 36 dzieci (po 12 w trzech grupach). Zorganizowano 
dla nich m.in.: zajęcia integracyjne, plastyczne i techniczne, gry i zabawy, występy 
okolicznościowe oraz turnieje sportowe. Odrabiano z nimi także prace domowe  
i czytano lektury szkolne. Zajęcia odbywały się w godzinach od 13.00 do 19.00,  
w ferie od 8.40 do 16.40, a w okresie wakacyjnym od 8.00 do 15.00.   
     
W okresie objętym kontrolą wystąpiły przypadki przebywania w tym samym czasie 
pod opieką jednego wychowawcy Świetlicy więcej niż 15 dzieci, co było niezgodne  
z art. 28 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Liczba 
dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy prowadzonych w roku szkolnym 
2012/2013 przez jednego wychowawcę wynosiła bowiem od 20 do 4426, w roku 
szkolnym 2013/2014 – od 16 do 18 osób27, a w roku szkolnym 2014/2015 –  
od 18 do 20 osób28.  

                                                      
24 Na podstawie Zarządzenia Dyrektora MOPS nr 3 z 23 stycznia 2009 r. dotyczącego regulaminu Świetlicy w Zagrzewie od 
rodziców dzieci odbierano oświadczenia, których zakres obejmował m.in. zgodę na uczęszczanie dziecka do świetlicy, 
oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem świetlicy, a także zasady odpowiedzialności pracownika świetlicy za 
bezpieczeństwo wychowanka. W wyniku zmiany regulaminu (Zarządzenie Nr 30/2016 z 9 czerwca 2016 r.) ww. oświadczenie 
zastąpiono „Kartą zgłoszenia dziecka” zawierającą ponadto m.in. zobowiązanie rodziców do współpracy ze świetlicą i zgodę 
na kontakty wychowawcy świetlicy ze szkołą i innymi instytucjami w sprawach dzieci. 
25 Było ich: 32 w latach 2013/2014 i 2014/2015 i 36 w latach 2012/2013 i 2015/2016. W 2013 roku nie wyszczególniano grup  
w liście obecności; w latach 2013/2014 dokonywano wpisów w podziale na dwie grupy dzieci, a w roku szkolnym 2015/2016 
na trzy grupy.  
26 W dzienniku zajęć na ten rok szkolny zapisano obecność dzieci powyżej 15 osób na zajęciach prowadzonych od godz. 
13.00 do godz. 19.00 w dniach: 09-11.04; 15-18.04; 22.04; 24-25.04; 12.06; 19-20.06; 24-25.06. (dotyczyło to wspólnych 
zabaw i gier, wyjazdu do Wietrzychowa na naukę, zajęć plastycznych i realizacji wiosennych porządków).  
27 W dzienniku zajęć na ten rok szkolny zapisano obecność dzieci powyżej 15 osób na zajęciach prowadzonych od godz. 
13.00 do godz. 19.00 w dniach: 03-06.09;06.12;14.02; 25.02;28.03;08.05;30.05; i 02.06.(dotyczyło to m.in.: wspólnych gier  
i zabaw (w tym przy muzyce oraz integracyjnych na świeżym powietrzu).     
28 W dzienniku zajęć na ten rok szkolny zapisano obecność dzieci powyżej 15 osób w dniach: 27.11; 27-28.01 (były to wyjazdy 
z dziećmi na zamek w Nidzicy, na basen w Mławie oraz do kina).  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Dyrektor MOPS podała m.in., że przypadek, w którym pod opieką wychowawcy 
Świetlicy znajdowało się 44 dzieci dotyczył jednorazowego wyjazdu do filharmonii  
w Olsztynie, a opiekunami dzieci było także kilkoro rodziców. Dyrektor przyznała,  
że w dzienniku zajęć odnotowywano liczbę dzieci na poziomie 17-18 osób, jednak 
wychowawca nie dopuszczał do sytuacji, w której pracowałby z grupami liczącymi 
ponad 15 osób. 

Zgodnie z § 3 pkt. 7 Regulaminu Świetlicy w czasie zajęć odbywających się poza 
terenem świetlicy pod opieką jednego wychowawcy nie może przebywać więcej niż 
14 dzieci.  

Z wyjaśnień udzielonych przez wychowawcę Świetlicy wynikało natomiast, że nie 
ograniczała ona ilości dzieci, które chciały uczestniczyć w zajęciach organizowanych 
w Świetlicy, do ilości określonej w Regulaminie (30). We wszystkich sytuacjach,  
w których wystąpiły przekroczenia dopuszczalnej ilości dzieci pod jej opieką,  
nie chciała pozbawić niektórych dzieci możliwości ich uczestnictwa w różnych 
formach aktywności w Świetlicy, co stygmatyzowałoby je w oczach innych dzieci 
mieszkających w miejscowości Zagrzewo. Sytuacje, w których pod jej opieką w tym 
samym czasie przebywało powyżej 15 dzieci dotyczyły: prowadzenia zajęć 
plastycznych, kulinarnych, przedstawień i scenek, wspólnych gier i zabaw na 
świeżym powietrzu, jak również wyjazdów grupowych na naukę tańca i gry na 
instrumentach oraz okazjonalnych zajęć terapeutycznych.  

(dowód: akta kontroli str. 708-710, 776-829, 1271-1272) 

NIK zwraca uwagę, że Regulamin Świetlicy (§4) przewidywał dostosowanie 
zatrudnienia w Świetlicy do występujących potrzeb. W latach szkolnych 2012/2013, 
2013/2014 i 2014/2015, w których do Świetlicy zapisano ponad 30 dzieci, 
zastosowany podział na dwie grupy był niewystarczający, aby bez zwiększenia 
zatrudnienia w Świetlicy wyeliminować możliwość pozostawania pod opieką jednego 
wychowawcy więcej niż 15 dzieci. Zastosowany w roku szkolnym 2015/2016 podział 
wychowanków na trzy grupy, przy niezmienionym stanie zatrudnienia w Świetlicy, 
skutkował natomiast skróceniem czasu zajęć, który przypadał dla każdego dziecka 
w danej grupie.  

Przeprowadzone w trakcie kontroli NIK oględziny wykazały, że na zajęcia w roku 
szkolnym 2016/2017 (zapisanych było 30 dzieci) uczęszczają dzieci w dwóch 
grupach – w wieku od 9 do 12 lat i od 13 do 16 lat. Liczba dzieci w każdej z tych 
grup, które uczestniczyły w zajęciach, nie przekraczała 14 osób.  

(dowód: akta kontroli str. 652-669, 776-827, 830-831) 

3.1.5. Wszystkie dzieci zgłoszone do udziału w zajęciach Świetlicy zostały przyjęte. 
Liczba dzieci zapisanych i uczęszczających na zajęcia Świetlicy w poszczególnych 
latach szkolnych wynosiła: 36 - w roku 2012/2013, 32 - w latach 2013/2014,  
31 - 2014/2015 oraz 36 - 2015/2016. Przeciętna liczba dzieci uczęszczających do 
świetlicy w kolejnych latach (miesiące kwiecień/październik wynosiła odpowiednio: 
31,6 i 22,7 w 2013 r., 21,8 i 22,5 w 2014 r., 23,6 i 34,1 w 2015 r. oraz 34,6 i 27,5  
w I półroczu 2016 r. 

Badanie dokumentacji dotyczącej próby 30 dzieci uczęszczających do świetlicy  
w latach 2013-2016 wykazało, że od wszystkich rodziców dzieci wychowawca 
Świetlicy, na początku każdego roku szkolnego, odbierał pisemne oświadczenie  
(wg wzoru określonego regulaminem świetlicy) obejmujące zgodę na uczęszczanie 
dziecka do Świetlicy. Wychowawczyni świetlicy oświadczyła, że przyjmując  
ww. oświadczenia zapoznawała rodziców z planami pracy świetlicy na semestr 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 
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szkolny. Spotkania z nowymi dziećmi i wprowadzenie ich do grupy odbywało się  
w trakcie zajęć, na których były one witane przez dotychczasowych wychowanków  
i zapoznawane w warunkami pobytu, w tym regulaminem świetlicy, a następnie 
podpisywały opracowany przez dzieci „Kontrakt”.  „Kontrakt” został umieszczony  
w widocznym miejscu na ścianie sali głównej Świetlicy. Zawierał on osiem ogólnych 
zasad zachowania29 i został podpisany przez dzieci i wychowawcę. 

(dowód: akta kontroli str. 830-956) 

3.1.6. Świetlica funkcjonowała od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13:00  
do 19:00, przy czym w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 wprowadzono 
podziała na dwie grupy: od 13:00 do 16:00 – grupa I (dzieci 9-12 lat) oraz od 16:00 
do 19:00 – grupa II (dzieci 13-16 lat). W roku szkolnym 2015/2016 wprowadzono 
natomiast podział na trzy grupy: grupa I (dzieci 9-11 lat), grupa II (12-14 lat)  
i grupa III (14-16 lat). Zapewniono również zajęcia podczas ferii zimowych  
(we wszystkich latach), jak również w okresie wakacji (lipiec-sierpień 2014 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 779-831) 

3.1.7. W okresie objętym kontrolą w Świetlicy zatrudniano jednego wychowawcę na 
podstawie umowy o pracę na ¾ etatu. Wychowawca ten spełniał wymogi art. 26 ust. 
1 pkt 1 lit. b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie 
kwalifikacji, tj. posiadał wykształcenie średnie oraz udokumentowany ponad trzyletni 
staż pracy z dziećmi. Wychowawca posiadał także ukończone kursy i szkolenia,  
tj. m.in. kurs pedagogiczny, kurs dla wychowawców i kierowników placówek 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje 
w zawodzie terapeuty zajęciowego30. W świetlicy nie zatrudniano osób na podstawie 
umów wolontariatu. 

(dowód: akta kontroli str. 957-981) 

3.1.8. W świetlicy nie prowadzono dożywiania dzieci. Korzystały one natomiast 
z dożywiania w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie 
dożywiania”, który był realizowany na terenie Zespołu Szkół Nr 3 w Nidzicy.  
Z dożywiania w kolejnych latach korzystało od 8 dzieci w 2013 r.  
(21% uczęszczających) do 19 dzieci w I połowie 2016 r. (59%). 

(dowód: akta kontroli str. 957-958) 

3.1.9. W okresie objętym kontrolą Świetlica w Zagrzewie nie była poddawana 
kontrolom zewnętrznym. Przeprowadzono natomiast jedną kontrolę wewnętrzną31,  
w zakresie organizacji i funkcjonowania świetlic oraz realizacji zadań wynikających  
z obowiązujących przepisów. Kontrola ta nie wykazała nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 647-651, 957-958) 

3.1.10. Do MOPS nie wpłynęła żadna skarga dotycząca funkcjonowania świetlicy. 
Według informacji uzyskanej w toku kontroli takich skarg nie otrzymał także Urzędu 
Miejski w Nidzicy. 

(dowód: akta kontroli str. 733-734) 

3.1.11. Przeprowadzone w toku kontroli NIK oględziny32 wykazały m.in., że świetlica 
znajdowała się na parterze budynku wolnostojącego. Piętro budynku zajmowały dwa 
mieszkania. Pomieszczenia świetlicy obejmowały przedsionek, pomieszczenie 

                                                      
29 Zasady zachowania: przychodzimy na zajęcia, pomagamy sobie nawzajem, używamy magicznych słów: proszę, 
przepraszam, dziękuję, szanujemy rzeczy świetlicy, dbamy o porządek, podczas zajęć nie używamy telefonów, każdy ma 
swoje zdanie i może je wypowiedzieć, gdy jeden mówi, reszta słucha. 
30 Egzamin złożony przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży po ukończeniu Policealnego Medycznego Studium 
Zawodowego w Olsztynie na kierunku terapeuta zajęciowy. 
31 Kontrola przeprowadzona w 2013 r. przez Zastępcę Dyrektora MOPS. 
32 Oględziny z 7 listopada 2016 r. 
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administracyjne z punktem bibliotecznym, salę główną i łazienkę.33 Wszystkie 
pomieszczenia spełniały wymogi rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi 
spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego34  
w zakresie: minimalnej wysokości i temperatury pomieszczeń, utrzymania czystości  
i porządku, należytego stanu technicznego i sanitarnego, zabezpieczenia gniazd 
elektrycznych przed dostępem dzieci, a także dostępu do węzła sanitarnego, w tym 
do bieżącej ciepłej i zimnej wody. Meble świetlicy posiadały certyfikaty i atesty,  
zaś apteczka była wyposażona we wszystkie elementy wymagane ww. 
rozporządzeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 982-1018) 

Łazienka świetlicy, wyposażona w dwie kabiny ustępowe, nie posiadała wentylacji 
mechanicznej wymaganej na podstawie §3 pkt 6c ww. rozporządzenia. 
Zlokalizowane w łazience miejsce do przechowywania środków utrzymania 
czystości nie było też zabezpieczone przed dostępem dzieci, co było wymagane  
§3 pkt 7 tego rozporządzenia.  

Dyrektor MOPS wyjaśniła, że eksploatując budynek świetlicy starano się 
dochowywać wszelkich wymogów stawianych dla tego rodzaju obiektów, jednak  
w wyniku przeoczenia łazienka nie została wyposażona w wentylację mechaniczną,  
a środki czystości pozostawały niezabezpieczone przed dostępem dzieci. 

W trakcie kontroli NIK szafka, w której przechowywano środki czystości została 
wyposażona w zamknięcie zabezpieczające przed dostępem dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 614-615, 982-995) 

3.2.1. Do udziału w zajęciach Świetlicy dzieci były zgłaszane przez rodziców lub 
pracowników MOPS. Wszystkie zgłoszone dzieci zostały przyjęte, przy czym żadne 
z nich w badanym okresie nie było objęte pieczą zastępczą. Nie wystąpiły przypadki 
rezygnacji z udziału w zajęciach Świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 957-958) 

3.2.2. Badania ankietowe przeprowadzone na próbie 30 dzieci będących 
wychowankami Świetlicy35 oraz ich rodziców wykazały m.in., że: 

- 25 dzieci (83,3%) było bardzo zadowolonych z możliwości uczęszczania do 
Świetlicy, a 22 (70,9%) z nich wskazało, że w Świetlicy odbywa się wiele 
interesujących, ciekawych i pożytecznych zajęć, 

- 23 dzieci (74,2%) wskazało, że w przypadku kłopotów w domu lub szkole otrzyma 
pomoc od wychowawcy Świetlicy, a 22 dzieci (73,3%) podało, że zawsze może 
liczyć na pomoc w nauce ze strony wychowawcy, 

- wszyscy ankietowani rodzice (30 osób) zadeklarowali, że są zadowoleni  
z pobytu dzieci w Świetlicy, a dzieci chętnie uczęszczają na organizowane w niej 
zajęcia, 

- 23 rodziców (76,7%) zadeklarowało, że od czasu rozpoczęcia uczestnictwa  
w zajęciach Świetlicy zachowanie dzieci uległo poprawie, 

- 18 rodziców (60%) wskazało, że utrzymywało kontakt z wychowawcą częściej niż 
raz w miesiącu. 

                                                      
33 W łazience wydzielono dwa ustępy w tym jeden dla osób niepełnosprawnych, natrysk oraz pomieszczenie umywalki. 
34 Dz. U. z 2015 r., poz. 1630. 
35 Badania dotyczyły 20 dzieci aktualnie uczęszczających na zajęcia oraz 10 byłych wychowanków Świetlicy. Analizą objęto 30 
ankiet wypełnionych przez dzieci, 30 ankiet wypełnionych przez ich rodziców oraz 30 ankiet wypełnionych przez 
wychowawców – nauczycieli ww. dzieci. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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Badanie ankietowe przeprowadzone wśród wychowawców szkolnych ww. 30 dzieci 
wykazało, że w przypadku 24 dzieci (80%) byli oni zadowoleni ze współpracy  
ze Świetlicą. W pozostałych sześciu przypadkach wychowawcy wskazywali na brak 
współpracy. 

Pedagog szkolny, w złożonym wyjaśnieniu, bardzo dobrze oceniła dotychczasową 
współpracę z wychowawcą Świetlicy. Wskazała przy tym, że współpraca 
obejmowała systematyczne kontakty z ww. wychowawcą (dwa razy w roku 
szkolnym na koniec każdego semestru), doraźne spotkania (m.in. w przypadkach 
dotyczących trudnej sytuacji rodzinnej dziecka, w tym w celu opracowania planu 
pomocy dziecku), konsultacje pedagogiczne z wychowawcami szkolnymi dzieci 
(problemy wychowawcze lub dydaktyczne). 

Osoby ankietowane wskazywały na potrzeby zmian dotyczących funkcjonowania 
Świetlicy m.in. w zakresie: zakupienia sprzętu do gier sportowych i sprzętu 
audiowizualnego (dzieci), zwiększenia liczby wyjazdów z dziećmi oraz zajęć i imprez 
sportowych rozbudowy lub budowy nowej większej Świetlicy (rodzice dzieci), 
wprowadzenia zajęć poprawiających pamięć dzieci, czytanie dzieciom oraz 
organizowanie większej liczby imprez, w tym rodzinnych (nauczyciele). 

 (dowód: akta kontroli str. 1019-1269) 

3.2.3. Analiza prowadzonej przez wychowawcę Świetlicy dokumentacji dotyczącej 
objętych próbą 30 dzieci36 wykazała m.in., że w przypadku każdego dziecka 
odebrano od rodziców oświadczenie obejmujące zgodę na uczęszczanie dziecka do 
Świetlicy. Dla każdego dziecka sporządzono corocznie diagnozy (lub ich 
aktualizacje37), w terminie od 3 do 23 dni od rozpoczęcia kolejnego roku 
szkolnego38. Określano w nich: wyniki obserwacji i analizę zachowań dziecka, w tym 
relacje dziecka z dorosłymi i rówieśnikami, ocenę deficytów i dysfunkcji (jeżeli 
występowały), rozpoznanie potrzeb dziecka, mocne i słabe strony dziecka, wyniki 
rozmów z rodzicami, w tym ich zalecenia co do udziału dziecka w poszczególnych 
rodzajach zajęć prowadzonych w Świetlicy, a także wyniki konsultacji z pedagogiem 
szkolnym i pracownikiem socjalnym. W oparciu o diagnozy wychowawca świetlicy, 
przy udziale kierownika działu pomocy instytucjonalnej MOPS oraz pracownika 
socjalnego, opracował dla każdego dziecka indywidualny plany pomocy. W planach 
tych określono rodzaje zajęć z uwzględnieniem m.in. indywidualnych predyspozycji  
i zainteresowań poszczególnych dzieci, a także ewentualnych problemów w nauce. 
W aktualizacjach diagnoz i planów pomocy uwzględniano opinie rodziców dzieci 
uczęszczających do Świetlicy, a także pedagoga szkolnego. Zajęcia określone  
w planach pomocy zostały przeprowadzone w przypadku wszystkich dzieci.  
W badanej próbie nie wystąpiły przypadki powrotu dziecka do placówki po 
zakończeniu udziału w zajęciach. 

Dyrektor MOPS podała, że sytuacja dzieci, które zakończyły uczęszczanie do 
placówek wsparcia dziennego była monitorowana zarówno przez wychowawców 
(m.in. rozmowy z dziećmi, ich rodzicami, pedagogiem szkolnym i specjalistami 
pracującymi z młodzieżą w ramach Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej), jak 
również przez pracowników socjalnych (wywiad środowiskowy, obserwacje, 
rozmowy, konsultacje ze specjalistami).  

(dowód: akta kontroli str. 708-710, 835-956, 1270-1272) 

                                                      
36 W tym: ośmioro dzieci – zgłoszonych przez rodziców w następstwie propozycji pracowników socjalnych MOPS oraz 22 
dzieci - z inicjatywy własnej rodziców. 
37 Aktualizacje sporządzano dwa razy (we wrześniu i lutym) każdego roku szkolnego. 
38 Przeciętny okres sporządzania diagnoz wynosił 18 dni. 
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3.2.4. Dziewiętnaście spośród 30 objętych próbą rodzin dzieci, które uczęszczały do 
Świetlicy korzystało z innych form pomocy MOPS, która polegała m.in. na wypłacie 
zasiłków, a także zapewnieniu dzieciom dożywiania w szkołach oraz 
zorganizowanego wypoczynku letniego. 

(dowód: akta kontroli str. 835-955) 

Prowadzona przez MOPS placówka wsparcia dziennego w Zagrzewie prawidłowo 
realizowała zadania świetlicy środowiskowej. Zajęcia prowadzone z dziećmi 
uwzględniały bowiem potrzeby ustalone w diagnozach i indywidualnych planach 
pomocy, a zatrudniony wychowawca posiadał wymagane kwalifikacje.  
W działalności Świetlicy wystąpiły jednak nieprawidłowości. Stwierdzono bowiem 
przypadki sprawowania przez wychowawcę jednoczesnej opieki nad grupą ponad 
15 dzieci, tj. ponad limit określony ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. Podjęte działania, polegające na zwiększeniu liczby grup dzieci, 
zapewniły wprawdzie dostosowanie liczby dzieci przypadającej na jednego 
wychowawcę, jednak w efekcie wpłynęły na zmniejszenie liczby godzin pobytu 
poszczególnych dzieci w Świetlicy. Kontrola wykazała ponadto, że obiekt świetlicy 
nie spełniał wszystkich wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, 
w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego. 

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 Kontroli39, wnosi o: 

1. Nieprzekraczanie, określonej art. 28 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy 
zastępczej, maksymalnej liczby dzieci pozostających w trakcie prowadzonych 
zajęć pod opieką jednego wychowawcy. 

2. Dostosowanie kabin ustępowych łazienki Świetlicy do wymogów rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 października 2015 r., poprzez 
wyposażenie ich w wentylację mechaniczną.  

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. 

                                                      
39 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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Olsztyn, dnia      12   grudnia 2016 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
Kontrolerzy: Delegatura w Olsztynie 

 Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

   z up. 
Piotr Górny 

Wicedyrektor 

Adam Rączkiewicz 
główny specjalista kontroli państwowej 
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podpis podpis 

  

Janusz Dobek 
główny specjalista kontroli państwowej 
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