
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia^ listopada 2016 r.

ZP-KNPS.431.6.5.2016.HS

Pani
Joanna Sadowska
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Środzie Śląskiej

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 14 -  15 i 19 września 2016 r. na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 126 

i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 

z 2016 r., poz. 930, ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz § 5 rozporządzenia z dnia 

23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 61, poz. 543, ze zm.) kontrolerzy w składzie: Helena Sławska -  starszy inspektor 

wojewódzki oraz Małgorzata Siłka -  inspektor wojewódzki przeprowadzili kontrolę 

kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej, 

PI. Wolności 1, 55-300 Środa Śląska z zakresu zgodności zatrudnienia pracowników 

jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji: 

zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym -  art. 17 ust. 1 ustawy, zadań 

własnych gminy -  art. 17 ust. 2 ustawy, zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej określonych w art. 18 ust. 1 ustawy, a także zadań wynikających z art. 110 

ustawy, obejmującą okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 14 września 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 r. 

przez Wicewojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli na II półrocze 2016 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowały:

1. Pani Genowefa Rajczakowska do 28.04.2016 r. -  przeszła na emeryturę,

2. Pani Elżbieta Wójcik -  pełniła obowiązki od 29.04.2016 r. do 14.06.2016 r.

3. Pani Joanna Sadowska - Kierownik GOPS od 15.06.2016 r. -  umowa o pracę

na czas określony do 31.12.2017 r.

Wymienione osoby są odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień.



Podpisany w dniu 28 października 2016 r. protokół kontroli, do którego nie 

wniesiono zastrzeżeń, zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku 

kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami działania 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej w zakresie zgodności 

zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy 

społecznej oraz realizacji zadań wynikających z cytowanej ustawy.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik GOPS w Środzie 

Śląskiej spełnia odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych wskazane 

w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. posiada wymagany staż pracy w pomocy 

społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Także 

pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku spełniają wymogi odnośnie kwalifikacji 

zawodowych wskazane w art. 116 i 156 ww. ustawy. W okresie objętym kontrolą 

dodatek do wynagrodzenia 250 zł wynikający z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy 

społecznej otrzymywali wszyscy pracownicy socjalni realizujący pracę socjalną. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej spełnia wskaźnik zatrudnienia 

pracowników socjalnych.

Z ustaleń wynika, że Gmina Środa Śląska realizuje zadania własne o charakterze 

obowiązkowym wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 16a, 17, 18, 

19, 20 ustawy. Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9, 12 i 15 ustawy nie były 

realizowane, bowiem w okresie objętym kontrolą nie informowano o potrzebach w tym 

zakresie. Ustalono, że Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie do wydawania decyzji 

administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, o którym 

mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581, ze zm.).

Ponadto stwierdzono, że Gmina Środa Śląska realizuje zadania własne wynikające 

z art. 17 ust. 2 pkt 1, 3, 3a, 4 i 5 ustawy, nie realizuje natomiast zadań z art. 17 ust. 2 pkt 

2 ustawy. Organ kontrolny ustalił, że Gmina realizuje zadanie wynikające z art. 18 ust. 1 

pkt 3, 4 i 6, a pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 5, 7, 8 i 9 ustawy nie były 

wykonywane, bowiem nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie.

Zadanie z art. 110 ust. 4 ustawy dotyczące koordynacji realizacji Strategii 

w okresie objętym kontrolą było realizowane w odniesieniu do Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Środa Śląska przyjętej Uchwałą Nr XXXVI/308/13 

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2013 r.
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W Gminie Środa Śląska zadanie wskazane w art. 110 ust. 5 ustawy dotyczące 

wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy 

nie było realizowane z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie. Pracownicy socjalni 

w ramach świadczonej pracy socjalnej udzielali informacji o możliwości składania 

pozwów o alimenty. Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, 

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi 

przepisami (art. 110 ust. 6). Pracownicy socjalni w ramach realizowanej pracy socjalnej 

udostępniali druki do PZON w Środzie Śląskiej oraz udzielali pomocy 

w ich wypełnianiu. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie 

Śląskiej składał Radzie Miejskiej coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz 

przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy społecznej (art. 110 ust. 9).

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

1. Brak przeprowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie wydania 

decyzji administracyjnej przyznającej miejsce noclegowe w schronisku.

W przypadku sprawy Pana M.R. stwierdzono, że w dokumentacji brakuje 

decyzji administracyjnej, na podstawie której zrealizowano pomoc tj. pokrycie 

kosztów pobytu w schronisku. Pobyt w Schronisku w Szczodrem został opłacony 

na podstawie noty obciążeniowej i w oparciu o powyższe przedmiotowa kwota 

została przekazana na konto schroniska.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy przyznanie świadczeń z pomocy społecznej 

następuje w formie decyzji administracyjnej. Na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy 

decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, 

z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego oraz decyzji 

w sprawach cudzoziemców, o których mowa w art. 5a, wydaje się 

po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Nie wymaga wydania 

decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy, udzielenie świadczeń 

w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa 

w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, 

a także przyznanie biletu kredytowanego.

Mając na uwadze powyższe właściwym postępowaniem jest wydanie, 

po otrzymaniu wniosku i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, decyzji
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administracyjnej przyznającej miejsce noclegowe w schronisku wraz ze 

skierowaniem do placówki- docelowej. W decyzji należy wskazać między innymi 

adres schroniska dla osób bezdomnych, okres oraz sposób realizacji świadczenia.

2. Nierzetelne wypełnianie kwestionariusza wywiadu aktualizacyjnego 

u świadczeniobiorców objętych pomocą w formie usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W przypadku przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych w sprawie 

nr 3 (J.F.) w kwestionariuszu wywiadu aktualizacyjnego (część IV) stwierdzono, 

że w części pierwszej pkt 10 (aktualizacja sytuacji) brak jest opisu aktualnej sytuacji 

rodzinnej, mieszkaniowej, zawodowej, zdrowotnej, innej. Powyższe rubryki 

zawierały jedynie zapis „bez zmian”. Opis aktualnej sytuacji zawarty był w części III 

kwestionariusza wywiadu - Ocena sytuacji osoby/rodziny, wnioski pracownika 

socjalnego.

Ustawodawca ustalając druk kwestionariusza wywiadu wskazał, 

że na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy 

i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, 

stanowiące podstawę planowania pomocy, zaś w przypadku osoby lub rodziny 

korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza się nie 

rzadziej niż co 6 miesięcy, pomimo braku zmiany danych, wypełniając część IV 

kwestionariusza wywiadu.

Powyższa sytuacja została stwierdzona również w sprawach nr 1 (O.P.), 

nr2(J.B .) i nr 3 (T.M.) dot. osób, które zostały objęte pomocą w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Błędne ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 106 ust. 3b ustawy zmiana dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub rodziny w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenie 

niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany nie 

przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W sprawie nr 1 (J.P.) decyzją Nr GOPS/DP/416/5/14 z dnia 4.04.2014 r. 

ustalono odpłatność strony za pobyt w DPS w wysokości 686,76 zł miesięcznie, 

przyjmując dochód strony w kwocie 981,08 zł. W związku ze zmianą wysokości



dochodu w miesiącu III 2016 r. nie przekraczającą 10% kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej (dochód strony wynosi 1.027,28 zł) decyzją 

Nr GOPS/DP/416/4/16 z dnia 7.04.2016 r. zmieniono odpłatność za pobyt w DPS 

i ustalono kwotę odpłatności w wysokości 719,79 zł miesięcznie od 1.04.2016 r. 

Strona nadal powinna wnosić odpłatność w wysokości 686,76 zł.

W związku z powyższym w okresie IV - IX 2016 r. po stronie mieszkańca powstała 

nadpłata w łącznej kwocie 198,18 zł (33,03 zł x 6 miesięcy = 198,18 zł), którą należy 

zwrócić stronie. Natomiast po stronie Gminy powstała niedopłata w tej samej 

wysokości, którą należy wyrównać na rachunek dps.

W sprawie nr 2 (J.K.) decyzją Nr GOPS/DP/416/16/13 z dnia 10.04.2013 r. 

ustalono odpłatność strony za pobyt w DPS w wysokości 1.101,64 zł miesięcznie, 

przyjmując dochód strony w kwocie 1.573,77 zł. W związku ze zmianą wysokości 

dochodu w miesiącu III 2015 r. nie przekraczającą 10% kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej (dochód strony 1.624,31 zł) decyzją Nr GOPS/DP/416/2/15 

z dnia 25.03.2015 r. zmieniono odpłatność za pobyt w DPS i ustalono kwotę 

odpłatności w wysokości 1.137,01 zł miesięcznie od 1.03.2015 r. Strona nadal powinna 

wnosić odpłatność w wysokości 1.101,64 zł. W związku ze zmianą wysokości dochodu 

w miesiącu III 2016 r. nie przekraczającą 10% kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej (dochód strony wynosi 1.628,17 zł) decyzją 

Nr GOPS/DP/416/3/16 z dnia 5.04.2016 r. zmieniono odpłatność za pobyt w DPS 

i ustalono kwotę odpłatności w wysokości 1.139,72 zł miesięcznie od 1.04.2016 r. 

Strona nadal powinna wnosić odpłatność w wysokości 1.101,64 zł.

W związku z powyższym w okresie III 2015 r. - IX 2016 r., po stronie mieszkańca 

powstała nadpłata w łącznej kwocie 688,29 zł (35,37 zł x 13 miesięcy = 459,81 zł + 

38,08 zł x 6 miesięcy = 228,48 zł), którą należy zwrócić stronie. Natomiast po stronie 

Gminy powstała niedopłata w tej samej wysokości, którą należy wyrównać 

na rachunek dps.

W przypadku sprawy nr 3 (J.T.) decyzją Nr GOPS/DP/416/26/13 z dnia 

30.04.2013 r. ustalono odpłatność strony za pobyt w DPS w wysokości 545,37 zł 

miesięcznie, przyjmując dochód strony w kwocie 779,10 zł. W związku ze zmianą 

wysokości dochodu w miesiącu III 2016 r. nie przekraczającą 10% kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej (dochód strony 822,16 zł) decyzją 

Nr GOPS/DP/416/2/16 z dnia 30.03.2016 r. zmieniono odpłatność za pobyt w DPS
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iustalono kwotę odpłatności wwysokości 575,51 zł miesięcznie od 1.04.2016 r. Strona 

nadal powinna wnosić odpłatność w wysokości 545,37 zł.

W związku z powyższym w okresie IV - IX 2016 r. po stronie mieszkańca powstała 

nadpłata w łącznej kwocie 180,84 zł (30,14 zł x 6 miesięcy = 180,84 zł), którą należy 

zwrócić stronie. Natomiast po stronie Gminy powstała niedopłata w tej samej 

wysokości, którą należy wyrównać na rachunek dps.

Przyjęty sposób dokonywania zmian w decyzjach ustalających odpłatność 

strony za pobyt w dps jest niezgodny z art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej, 

bowiem zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej w okresie ponoszenia 

odpłatności za świadczenie niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, 

jeżeli kwota zmiany dochodu nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej.

4. Nieprawidłowe ustalenie wysokości zasiłku stałego.

W sprawie nr l.M.B. w decyzji Nr GOPS/z.st/400/3/2015 z dnia 15.01.2015 r. 

błędnie ustalono okres zmiany wysokości zasiłku stałego. Decyzją 

Nr GOPS/z.st/400/90/2014 z dnia 16.12.2014 r. przyznano stronie zasiłek stały 

wwysokości 412 zł miesięcznie, biorąc pod uwagę fakt, że strona posiada dochód 

wwysokości 130 zł (pomoc finansowa od matki). Decyzją z dnia 23.12.2014 r. klient 

otrzymał zasiłek pielęgnacyjny na okres od 1.11.2014 r. do 30.11.2016 r. Zasiłek 

zaXI.2014 r. -1.2015 r. został wypłacony w styczniu 2015 r. W związku ze zmianą 

dochodu strony, zmieniona została wysokość zasiłku stałego z kwoty 412 zł 

na kwotę 259 zł miesięcznie od dnia 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej za dochód uważa się 

sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub 

w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez 

względu na tytuł i źródło ich uzyskania jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Przy ustalaniu dochodu, w oparciu o który przyznawane są świadczenia z pomocy 

społecznej, znaczenie ma faktycznie uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego 

złożenie wniosku lub w przypadku utraty z miesiąca, w którym wniosek został 

złożony. Faktyczne uzyskanie dochodu nastąpi wówczas, kiedy stronie zostaną 

wypłacone środki finansowe np. na konto lub do rąk własnych.

Na podstawie art. 8 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej, w przypadku 

uzyskania jednorazowego dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu



uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten 

dochód .

W związku z powyższym, zmiana wysokości zasiłku stałego powinna nastąpić 

od lutego 2015 r. a nie od stycznia 2015 r. Uwzględniając powyższe wyrównać 

stronie na miesiąc styczeń 2015 r. kwotę 153 zł.

5. Świadczenie osobie z zaburzeniami psychicznymi usług opiekuńczych, zamiast 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych z zaburzeniami 

psychicznymi.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że przyznawano pomoc 

w formie usług opiekuńczych, pomimo wskazań lekarza specjalisty o konieczności 

świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Ustalono, że z uwagi na urlop pielęgniarki lub chorobę 

podopiecznego wymagającego wsparcia w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Ośrodek zmieniał decyzje 

o przyznaniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi i przyznawał pomoc w formie usług opiekuńczych, ustalając 

odpłatność za te usługi na podstawie Uchwały Nr XXII/178/08 Rady Miejskiej 

w Środzie Śląskiej z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 

jak również trybu ich pobierania.

6. Brak wskazania w decyzjach przyznających osobom poszkodowanym w wyniku 

klęski żywiołowej zasiłki celowe do 6 tys. zł stosownego art. 40 ust. 2 i 3 ustawy 

o pomocy społecznej.

We wszystkich wydawanych decyzjach administracyjnych przyznających 

pomoc do 6 tys. zł w podstawie prawnej nie zamieszczano art. 40 ust. 2 i 3 ustawy 

o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, do zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy m.in. 

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych 

z klęską żywiołową lub ekologiczną. Wypłata zasiłków celowych z przeznaczeniem 

na usuwanie strat powstałych w wyniku zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej jest
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uruchamiana po otrzymaniu dotacji pochodzącej z budżetu państwa. W decyzjach 

przyznających przedmiotowe świadczenia właściwym jest wskazywanie art. 40 

ust. 2, który stanowi, że zasiłek celowy może być przyznany także osobie i rodzinie, 

które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz art. 40 ust. 

3, o treści zasiłek celowy, o którym mowa w ust. (...) 2, może być przyznany 

niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Ponadto w wydawanych decyzjach administracyjnych nie wskazywano rodzaju 

przyznanej pomocy tj. przyznania zasiłku do 6 tys. zł, do 20 tys. zł, 

czy do 100 tys. zł. Wniosek o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego, 

o którym mowa w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy podlega rozpoznaniu w trybie przepisów 

ustawy o pomocy społecznej oraz w oparciu o stosowane odpowiednio (na podstawie 

art. 14 tej ustawy) przepisy k.p.a. Organ rozpatrując wniosek o przyznanie pomocy 

osobom poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej, na podstawie całokształtu 

materiału dowodowego, winien wskazać w osnowie decyzji, który rodzaj zasiłku 

(do 6 tys. zł, do 20 tys. zł lub do 100 tys. zł) jest przedmiotem rozstrzygnięcia, 

z uwzględnieniem faktycznie przyznanej kwoty.

7. Brak wniosków osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona 

klęski żywiołowej, ubiegających się o przyznanie pomocy do 6 tys. zł.

W skontrolowanych aktach osób, które poniosły straty w gospodarstwach 

domowych w wyniku gwałtownej burzy, gradobicia, silnych wiatrów oraz trąby 

powietrznej brakowało wniosków stron o udzielenie pomocy do 6 tys. zł. Zgodnie 

z art. 102 ust. 1 ustawy, świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek 

osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Ustawa o pomocy 

społecznej nie formułuje wymogów, jakim powinien odpowiadać wniosek 

o przyznanie pomocy. Może to nastąpić w formie pisemnej, jak i ustnej. W tym 

ostatnim przypadku pracownik Ośrodka, któremu osoba zainteresowana ustnie 

zgłosiła wniosek, winien sporządzić protokół z ustnego przyjęcia podania.

W wyniku kontroli sformułowane zostały następujące zalecenia:

1. Pomocy w formie schronienia w schronisku dla bezdomnych udzielać poprzez 

przyznanie decyzją administracyjną tymczasowego miejsca noclegowego.



Podstawa prawna: art. 48 ust. 2, art. 106 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), art. 104 kodeksu postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco

2. W przypadku ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, 

a także, gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie sporządzać jego 

aktualizację.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.), rozporządzenie Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu 

rodzinnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1406).

Termin wykonania: na bieżąco

3. Zmiany wysokości odpłatności za świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej 

dokonywać, jeżeli kwota zmiany dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny 

przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Podstawa prawna: art. 106 ust. 3b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Za dochód uważać sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego 

złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek 

został złożony, bez względu na tytuł i źródło uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi 

inaczej (...). W przypadku sprawy nr 1 (B.M.) dotyczącej przyznania zasiłku stałego 

wyrównać stronie kwotę 153 zł za styczeń 2015 r.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

930, ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

5. Rodzaj usług opiekuńczych dostosowywać do potrzeb osób ubiegających się 

o świadczenie. Podopiecznym z zaburzeniami psychicznymi, posiadającym stosowne
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zaświadczenie lekarza specjalisty ze wskazanym rodzajem usług, przyznawać 

i świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Podstawa prawna: art. 18 ust. 3, art. 50 ust. 5, art. 107 ust. 5d ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.), rozporządzenie 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych 

usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598, ze zm.).

Termin wykonania na bieżąco.

6. Pomoc finansową dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących 

znamiona klęski żywiołowej przyznawać na zasadach określonych w art. 40 ust. 2 i 3 

ustawy, ze wskazaniem który rodzaj zasiłku celowego (do 6 tys. zł, do 20 tys. zł lub 

do 100 tys. zł) jest przedmiotem rozstrzygnięcia, z uwzględnieniem faktycznie 

przyznanej kwoty.

Podstawa prawna: art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.).

Termin wykonania na bieżąco.

7. Świadczenia pomocy społecznej przyznawać na wniosek osoby zainteresowanej, 

jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub 

jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc może być również udzielana z urzędu. 

Podstawa prawna: art. 102 ust.l i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930) 
kierownik jednostki podlegającej kontroli może w  terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do 
nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę 
o poinformowanie tut. Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania 
wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Z lip. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

CĘ)ck)uÓl lZm villa  
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

.Zdrowia i Polityki Społecznej

f r A  w .. 4/ 1. / ....

Z !/<■!}(Ufy:

Otrzymują:
1 .Pan Adam Ruciński 

Burmistrz Środy Śląskiej 
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