
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, d m J l  listopada 2016 r.

PS-KNPS.431.6.24.2016.HS

Pani
Agnieszka Łąk
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Międzylesiu

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 22-25 sierpnia 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 Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Międzylesiu, ul. Kolejowa 3, 57-530 Międzylesie 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 22 sierpnia 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 Anna Kronenberger od 20.05.1990 r. do 3.12.2015 r.

2. Pani Agnieszka Łąk -  pełniła obowiązki od 4.12.2015 r. do 8.06.2016 r. następnie 

od 9.06.2016 r. została zatrudniona na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Międzylesiu.

Podpisany w dniu 25 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 Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Międzylesiu 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 OPS w Międzylesiu 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, z wyjątkiem pracownika socjalnego zatrudnionego w wymiarze lA  etatu. 

Kierownik OPS w Międzylesiu poinformował tut. Wydział, że w/w pracownik socjalny 

z dniem 9 września 2016 r. został przeszeregowany na stanowisko aspiranta pracy socjalnej, 

nie świadczy pracy socjalnej i nie pobiera dodatku, o którym mowa w art. 121 ust. 3a 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. Także osoba zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego w wymiarze 

Vz etatu, pomimo braku wymaganych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu 

pracownika socjalnego, pobierała dodatek do wynagrodzenia w wysokości 125 zł 

miesięcznie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu spełnia wskaźnik zatrudnienia 

pracowników socjalnych na podstawie liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, 

objętych pracą socjalną. Na jednego pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym 

wymiarze czasu pracy przypada 48 rodzin i osób samotnie gospodarujących.

Z ustaleń wynika, że Gmina Międzylesie realizuje zadania własne o charakterze 

obowiązkowym wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 

19, 20 ustawy. Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9 i 12 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 Międzylesie realizuje zadania własne wynikające z art. 

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

Organ kontrolny ustalił, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 4 i 6, 

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

bowiem nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie.
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Zgodnie z art. 110 ust. 4 ustawy koordynowano realizację Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Międzylesie przyjętej Uchwałą Nr XX/93/2016 Rady 

Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zadanie wskazane w art. 110 ust. 5 ustawy dotyczące wytaczania powództwa

0 roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy Międzylesie 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 oraz pomocy 

w pisaniu pozwów o roszczenia alimentacyjne. W przypadku zadania z art. 110 ust. 6 ustawy, 

Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności

1 stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami. Pracownicy 

socjalni udostępniali osobom zainteresowanym druki, pomagali wypełniać i kompletować 

niezbędne dokumenty. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu 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 pokwitowania odbioru decyzji dot. przyznania pomocy w formie schronienia 

i ustalających odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.

W sprawie Nr 1 (RJ.) stwierdzono brak pokwitowania odbioru decyzji dotyczącej 

przyznania pomocy w formie schronienia nr OPS.8226.265.2016.AW z dnia 

20.01.2016 r. Pomimo wysłania decyzji za potwierdzeniem odbioru, w aktach sprawy 

brakowało dokumentu potwierdzającego doręczenie decyzji do strony.

We wszystkich skontrolowanych sprawach dot. ustalenia odpłatności za pobyt w domu 

pomocy społecznej stwierdzono brak pokwitowania odbioru decyzji.

Właściwe doręczenie decyzji ma kluczowe znaczenie dla jej wykonania. Czynności 

materialno-techniczne doręczania są sformalizowane ze względu na konieczność 

ścisłego określenia faktów powodujących skutek prawny. Ścisłe przestrzeganie tych 

wymagań formalnych należy do obowiązków organu administracyjnego, albowiem 

od skuteczności doręczenia zależą w wielu przypadkach uprawnienia procesowe 

i materialnoprawne stron. Przepisy art. 39 i następne k.p.a., regulujące kwestie doręczeń 

w postępowaniu administracyjnym, nie mają w żadnym stopniu charakteru 

uznaniowego, są to przepisy bezwzględnie obowiązujące. Obowiązek dysponowania 

przez organ dokumentem potwierdzającym odbiór aktu jest jasno i jednoznacznie 

sformułowany. Decyzje administracyjne należy doręczać za pokwitowaniem przez 

pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.



W przypadku doręczania korespondencji przez swoich pracowników należy dopilnować, 

aby odbierający potwierdził doręczenie swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.

2. Brak wniosków o udzielenie pomocy przy ubieganiu się o wsparcie w formie zasiłku 

okresowego i zasiłku stałego.

W sprawach dotyczących przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego stwierdzono 

brak wniosków o przyznanie tego świadczenia w sprawach: nr 3 (K.A.) - decyzja 

nr OPS.8211.1178.2015.AW z dnia 7.10.2015 r. i nr 5 (S.B.) - decyzja

nr OPS.8211.1286.2015.AW z dnia 12.11.2015 r., a także w sprawdzonych sprawach 

dot. przyznania pomocy w formie zasiłku stałego: nr 4 (A.B.) - decyzja

nr OPS.8210.1281.2015.AW z dnia 12.10.2015 r. i nr 5 (I.G.) - decyzja

nr OPS.8210.1257.2015.AW z dnia 12.10.2015 r.

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 kodeksu postępowania administracyjnego, postępowanie 

administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. W aktach nie było ani 

żądania stron o zmianę decyzji w związku ze zmianą kryterium dochodowego, ani 

informacji o wszczęciu postępowania z urzędu.

3. Nieterminowe przeprowadzenie wywiadu aktualizacyjnego.

W sprawie nr 4 (A.B.) dot. przyznania i wypłaty zasiłku stałego stwierdzono, że wywiad 

aktualizacyjny został przeprowadzony po terminie. W dniu 4.03.2015 r. przeprowadzono 

wywiad środowiskowy, na podstawie którego wydana została decyzja 

nr OPS.8210.374.2015.KP z dnia 16.03.2015 r. Aktualizacja wywiadu została 

sporządzona w dniu 8.10.2015 r.

Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, w przypadku osób korzystających 

ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza się nie rzadziej niż 

co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

4. Błędne ustalenie odpłatności za pobyt osób 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 2 (T.T.) decyzją nr OPS.8226.379.2013.AW z dnia 11.02.2013 r. ustalono 

odpłatność strony za pobyt w DPS w wysokości 525,16 zł miesięcznie, przyjmując 

dochód strony w kwocie 750,23 zł. W związku ze zmianą wysokości dochodu 

w miesiącu 11.2015 r. nie przekraczającą 10% kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej (dochód strony wynosi 772,50 zł) decyzją nr OPS.8226.260.2015.KP
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z dnia 10.02.2015 r. zmieniono odpłatność za pobyt w DPS i ustalono kwotę odpłatności 

w wysokości 540,75 zł miesięcznie od 1.02.2015 r. Strona nadal powinna wnosić 

odpłatność w wysokości 525,16 zł. W związku ze zmianą sytuacji dochodowej nie 

przekraczającą 10% kryterium osoby samotnie gospodarującej decyzją 

nr OPS.8226.467.2016.AW z dnia 4.04.2016 r. zmieniono odpłatność strony 

i od 1.04.2016 r. ustalono w wysokości 558,34 zł. Odpłatność strony nadal powinna 

wynosić 525,16 zł.

W związku z powyższym ustalono, że w okresie II 2015 r. -  VIII 2016 r., po stronie 

mieszkańca powstała nadpłata w łącznej kwocie 384,16 zł (15,59 zł x 14 miesięcy = 

218,26 zł + 33,18 zł x 5 miesięcy = 165,90 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, 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.

1. Brak wskazania w wydawanych decyzjach administracyjnych rodzaju przyznanej 

pomocy tj. zasiłek do 6 tys. zł, do 20 tys. zł, do 100 tys. zł.

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.

W wyniku kontroli sformułowane zostały następujące zalecenia:

1. Na stanowisku pracownika socjalnego zatrudniać osoby posiadające kwalifikacje 

do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, wskazane w ustawie o pomocy 

społecznej.

Podstawa prawna: art. 116, art. 156 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.

2. Dodatek do wynagrodzenia wynikający z art. 121 ust. 3a ustawy wypłacać pracownikom 

socjalnym posiadającym kwalifikacje do wykonywania tego zawodu. W związku 

z powyższym zweryfikować uprawnienie do dodatku do wynagrodzenia w wysokości
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125 zł miesięcznie pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku bez kwalifikacji 

w wymiarze 1/2 etatu.

Ustaloną kwotę nadpłaconej dotacji za 2015 r. zwrócić wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych do budżetu państwa, a za 2016 r. do budżetu 

gminy bez odsetek.

Podstawa prawna: art. 121 ust. 3 a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.), .), art. 169 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).

Termin wykonania: 15 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Decyzje administracyjne doręczać stronom za pokwitowaniem przez pocztę, przez 

swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. W przypadku 

doręczania pism w lokalu organu administracji publicznej, dopilnować aby odbierający 

pismo potwierdzał doręczenie mu pism swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. 

Podstawa prawna: art. 39, art. 42 § 2, art. 46 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 

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

Termin wykonania: na bieżąco.

Świadczenia z pomocy społecznej udzielać na wniosek osoby zainteresowanej, 

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

przedstawiciela ustawowego. W przypadku wszczęcia postępowania z urzędu 

każdorazowo pozyskiwać zgodę strony, a w razie nieuzyskania zgody -  postępowanie 

umorzyć.

Podstawa prawna: art. 102 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.), art. 61 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

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

Termin wykonania: na bieżąco.

Aktualizacje wywiadów środowiskowych sporządzać za każdym razem, gdy strona 

ubiega się o pomoc po raz kolejny oraz w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana danych 

zawartych w wywiadzie. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy 

aktualizację wywiadu sporządzać nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy mimo braku zmiany 

danych.

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

społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.), art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca



1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) 

oraz § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1406, ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

6. 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. W związku z tym zgodnie 

z protokołem zweryfikować odpłatność za dps w sprawie nr 2 (T.T.).

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.

7. 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 ty. zł, do 20 tys. zł, 

dolOOtys. 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.

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, ze zm.) 
kierownik jednostki podlegającej kontroli m oże w  terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich 
pisemne zastrzeżenia do Dyrektora W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego we 
Wrocławiu.
W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę o poinformowanie tut. 
W ydziału, w  terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji 
pow yższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Burmistrz Miasta i Gminy M iędzylesie
2 .a/a
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Otrzymują:
l.Pan Tomasz Korczak
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