
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia j(J listopada 2016 r.

ZP-KNPS.431.6.1.2016.HS

Pani
Barbara Polińska
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jaworze

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 16-19 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 Monika 

Broniszewska -  starszy inspektor wojewódzki przeprowadzili kontrolę kompleksową 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze, ul. Legnicka 12, 59-400 Jawor 

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 

16 sieipnia 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 kierowała Pani Barbara Polińska, której 

z dniem 1 lutego 2007 r. Burmistrz Miasta Jawora powierzył pełnienie obowiązków 

Dyrektora MOPS w Jaworze, a od dnia 5 marca 2009 r. stanowisko Dyrektora MOPS 

w Jaworze. Pani Barbara Polińska jest odpowiedzialna 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 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze 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 Dyrektor MOPS w Jaworze spełnia 

odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy 

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 ustawy. W okresie 

objętym kontrolą dodatek do wynagrodzenia 250 zł wynikający z art. 121 ust. 3a ustawy 

otrzymywali wszyscy pracownicy socjalni realizujący pracę socjalną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze spełnia wskaźnik zatrudnienia 

pracowników socjalnych w stosunku do liczby mieszkańców gminy.

Z ustaleń wynika, że Gmina Jawor 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 Dyrektor 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.).

Gmina Jawor realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy, 

nie realizuje natomiast zadań z art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3a ustawy. Organ kontrolny ustalił, 

że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 6, 7 i 9 ustawy, a pozostałe 

zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 4, 5 i 8 ustawy nie były wykonywane, bowiem nie 

ubiegano się o pomoc w tym zakresie.

Ośrodek koordynuje realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Jawor, zgodnie z art. 110 ust. 4 ustawy. Dyrektor Ośrodka nie wytaczał 

powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art. 110 ust. 5), 

natomiast pracownicy socjalni udzielali informacji, jak uzyskać alimenty oraz
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przygotowywali odpowiednie pozwy. Pracownicy socjalni na bieżąco udzielali informacji 

i pomagali klientom kompletować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, 

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności (art. 110 ust. 6). Dyrektor MOPS składał 

Radzie Miejskiej w Jaworze coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawiał 

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

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

1. Udzielanie pomocy w postaci schronienia od daty wcześniejszej niż faktyczna data 

złożenia przez stronę wniosku o udzielenie tej formy pomocy.

W sprawie Nr 3 (D.S.) decyzjąNr 000527/02/2015 z dnia 4.02.2015 r. na wniosek z dnia

5.01.2015 r. przyznano pomoc od 1.01.2015 r. i decyzją Nr 001554/05/2015 z dnia

22.05.2015 r. na wniosek z dnia 25.04.2015 r. przyznano pomoc od 1.04.2015 r.

Z akt spraw nie wynikało, że schronienie za te okresy zostało przyznane z urzędu. 

Przyznanie pomocy w tej formie od daty wcześniejszej niż faktyczna data złożenia 

wniosku przez stronę powinno mieć uzasadnienie w udzieleniu pomocy w postaci 

schronienia z urzędu -  zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. W aktach 

nie udokumentowano pisemnie faktu przyznania pomocy w formie schronienia za okres 

poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie pomocy, zgodnie z obowiązującą 

na podstawie art. 14 k.p.a. zasadąpisemności postępowania administracyjnego.

2. Błędne ustalenie dochodu rodziny w przypadku ubiegania się o zasiłek okresowy, w tym 

zasiłek okresowy dla osoby po opuszczeniu zakładu karnego i zasiłek celowy specjalny,

a) W sprawie Nr 3 (E.S.) decyzjąNr 002186/08/2015 z dnia 10.08.2015 r. przyznano

Stronie pomoc w formie zasiłku okresowego dla 3 osobowej rodziny w wysokości 

600,00 zł, w tym pomoc finansowana z budżetu państwa w wysokości 209,98 zł 

i z budżetu gminy w wysokości 390,02 zł, na okres od 1.08.2015 r. do 30.09.2015 r. 

Ustalając dochód strony za lipiec 2015 r. uwzględniono:

- dodatek mieszkaniowy w wysokości 157,55 zł,

- dodatek energetyczny w wysokości 15,40 zł,

- zasiłek rodzinny w wysokości 115,00 zł,

- świadczenie z funduszu alimentacyjnego w wysokości 300,00 zł.

Nie doliczono zasiłku macierzyńskiego wypłaconego z ZUS w lipcu 2015 r., 

w wysokości 127,93 zł.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy za dochód uważa się sumę miesięcznych 

przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty
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dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło 

ich uzyskania jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Biorąc pod uwagę powyższe do dochodu rodziny należało wliczyć wszystkie środki, 

którymi strona faktycznie dysponowała w lipcu 2015 r., tj. 715,88 zł.

W związku z tym, iż wysokość przyznanego zasiłku okresowego była wyższa 

od wskazanego w art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej minimum, błędnie 

wyliczony dochód nie stanowi podstawy do zmiany wysokości wypłaconego 

świadczenia.

b) W sprawie Nr 4 (T.O.) decyzją Nr 001301/04/2015 z dnia 28.04.2015 r. przyznano 

Stronie pomoc w formie zasiłku okresowego dla 2 osobowej rodziny na wniosek 

z dnia 21.04.2015 r. w wysokości 300,00 zł, w tym pomoc finansowana z budżetu 

państwa w wysokości 162,71 zł i z budżetu gminy w wysokości 137,29 zł, na okres 

od 1.04.2015 r. do 30.04.2015 r. oraz w wysokości 300 zł, w tym pomoc finansowana 

z budżetu państwa w wysokości 281,77 zł i z budżetu gminy w wysokości 18,23 zł, 

na okres od 1.05.2015 r. do 31.05.2015 r. Ustalając dochód strony za marzec 2015 r. 

uwzględniono:

- zasiłek stały w wysokości 325,41 zł (przyznany od 1.02.2015 r. do 31.03.2016 r.),

- dodatek mieszkaniowy w wysokości 245,41 zł (przyznany od 1.04.2014 r.

do 28.02.2015 r.),

- dodatek energetyczny w wysokości 15,77 zł (przyznany od 1.09.2014 r.

do 28.02.2015 r.).

Natomiast ustalając dochód strony za kwiecień 2015 r. uwzględniono:

- zasiłek stały w wysokości 325,41 zł (przyznany od 1.02.2015 r. do 31.03.2016 r.),

- dodatek mieszkaniowy w wysokości 23,04 zł (przyznany od 1.09.2015 r.

do 30.09.2015 r.)

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy 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.
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W związku z powyższym do dochodu rodziny należało wliczyć środki, 

którymi strona faktycznie dysponowała w marcu 2015 r., tj. zasiłkiem stałym 

w wysokości 325,41 zł. Ponadto zgodnie z art. 106 ust. 3a ustawy -  zmiana dochodu 

osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie pobierania świadczenia 

pieniężnego nie wpływa na wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli kwota zmiany 

nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek okresowy na 

okres od 1.04.2015 r. do 31.05.2015 r. należało przyznać w oparciu o dochód 

uzyskany przez Stronę w marcu 2015 r., gdyż zmiana dochodu rodziny w kolejnym 

miesiącu nie przekraczała 10% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W związku z tym, iż wysokość przyznanego zasiłku okresowego była wyższa 

od wskazanego w art. 38 ust. 3 ustawy minimum, błędnie wyliczony dochód nie 

stanowi podstawy do zmiany wysokości wypłaconego świadczenia,

c) W sprawie Nr 5 (K.G.) decyzją Nr 000748/03/2015 z dnia 4.03.2015 r. przyznano 

rodzinie 2 osobowej pomoc w formie zasiłku okresowego od 1.03.2015 r. 

do 30.04.2015 r. w wysokościach:

- w marcu 2015 r. -  250,00 zł, w tym 125,87 zł ze środków budżetu państwa 

i 124,13 zł z budżetu gminy,

- w kwietniu 2015 r. -  260,00 zł, w tym 131,78 zł ze środków budżetu państwa 

i 128,22 zł z budżetu gminy.

Ustalając dochód strony za luty 2015 r. uwzględniono:

- alimenty otrzymywane na dziecko w wysokości 400,00 zł,

- zasiłek rodzinny w wysokości 77,00 zł,

- dodatek mieszkaniowy w wysokości 167,50 zł (przyznany od 1.09.2014 r.

do 28.02.2015 r.),

- dodatek energetyczny w wysokości 15,77 zł (przyznany od 1.09.2014 r.

do 28.02.2015 r.).

Ustalając dochód strony za marzec 2015 r. uwzględniono:

- alimenty otrzymywane na dziecko w wysokości 400,00 zł,

- zasiłek rodzinny w wysokości 77,00 zł,

- dodatek mieszkaniowy w wysokości 155,68 zł (przyznany od 1.03.2015 r.

do 31.08.2015 r.),

- dodatek energetyczny w wysokości 15,77 zł (przyznany od 1.03.2014 r.

do 31.08.2015 r.).
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Różnica między dochodem w lutym, a w marcu wyniosła 11,82 zł.

Zasiłek okresowy na okres od 1.03.2015 r. do 30.04.2015 r. należało przyznać 

w oparciu o dochód uzyskany przez Stronę w lutym 2015 r. i jedynie w przypadku gdy 

zmiana dochodu, w oparciu o który przyznano pomoc, przekroczyłaby w marcu 

2015 r. 10% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, należałoby przeliczyć 

wysokość zasiłku okresowego. W związku z powyższym, powstała nadpłata zasiłku 

okresowego w kwietniu 2015 r. w wysokości 5,91 zł (131,78 zł -  125,87 zł), w części 

finansowanej z budżetu państwa.

d) W sprawie Nr 1 (M.W.) osobie opuszczającej zakład kamy decyzją 

Nr 000783/03/2015 z dnia 11.03.2015 r. przyznano pomoc w postaci zasiłku 

okresowego z tytułu bezrobocia w wysokości 271,00 zł na okres od 1.02.2015 r. 

do 31.03.2015 r. Z załączonego świadectwa zwolnienia z dnia 13.02.2015 r. wynika, 

iż strona w okresie od 2.11.2013 r. do 14.02.2015 r. przebywała w zakładzie karnym. 

Ponadto świadczeniobiorca zarejestrował się w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Jaworze w dniu 17.02.2015 r. jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy -  osobie odbywającej karę pozbawienia wolności 

nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Ponadto na podstawie art. 

106 ust. 3 ustawy -  świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się 

i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został 

złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku gdy uprawnienie 

do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny 

miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni 

kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.

W związku z powyższym ustalając prawo do świadczenia należało przyznać zasiłek 

okresowy od 17.02.2015 r. do 28.02.2015 r. w wysokości 116,14 zł. Przyznanie 

pomocy od 1.02.2015 r. spowodowało powstanie nadpłaty świadczenia za luty 2015 r. 

w wysokości 154,86 zł (tj. 271,00 zł -  116,14 zł).

e) W sprawie Nr 1 (E.P.) decyzją Nr 001328/05/2016 z dnia 5.05.2016 r. przyznano 

Stronie pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego na wniosek złożony 

21.04.2016 r. Ośrodek ustalając dochód strony za marzec 2016 r. wliczył wysokość 

dodatku mieszkaniowego w wysokości 112,60 zł przyznanego od 1.04.2016 r. 

do 30.09.2016 r. Natomiast Strona w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku 

tj. marcu 2016 r. otrzymała dodatek mieszkaniowy w wysokości 121,09 zł (przyznany 

od 1.10.2015 r. do 31.03.2016 r.).
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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.

W związku z powyższym do dochodu rodziny należało wliczyć wszystkie środki, 

którymi Strona faktycznie dysponowała w marcu 2015 r., tj. świadczeniem z ZUS 

w wysokości 983,33 zł oraz dodatkiem mieszkaniowym w wysokości 121,09 zł.

3. Błędne wskazanie w decyzjach kwot dofinansowania zasiłku okresowego ze środków 

budżetu państwa i środków własnych.

W sprawie Nr 3 (E.S.) w decyzji Nr 002186/08/2015 z dnia 10.08.2015 r. przyznającej 

zasiłek okresowy w wysokości 600,00 zł, błędnie wskazano kwoty dofinansowania 

zasiłku okresowego w przedmiocie środków z budżetu państwa i środków własnych -  

wskazano środki własne w wysokości 390,02 zł i środki z budżetu państwa w wysokości 

209,98 zł, zamiast środki własne -  209,98 zł i środki z budżetu państwa 390,02 zł.

Z art. 147 ust. 7 ustawy wynika, że gminy otrzymują dotację na pokrycie 

wydatków na zasiłki okresowe w części określonej w art. 38 ust. 3 ustawy, 

tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej w kwocie nie niższej niż 50% różnicy 

między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby 

lub w przypadku rodziny w kwocie nie niższej niż 50% różnicy między kryterium 

dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

4. Błędne oznaczenie organu administracji publicznej w decyzjach potwierdzających prawo 

do świadczeń opieki zdrowotnej.

We wszystkich sprawdzonych sprawach, w decyzjach administracyjnych 

potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej błędnie wskazywano Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze jako organ administracji publicznej, który 

je wydał. Organem właściwym do wydawania decyzji w powyższym zakresie, zgodnie 

z art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych jest wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce 

zamieszkania świadczeniobiorcy. W związku z powyższym prawidłowo wydana decyzja 

organu I instancji winna zawierać oznaczenie, że jest to decyzja Burmistrza Miasta 

Jawora, natomiast upoważniony pracownik winien podpisać się, jako osoba działająca 

z upoważnienia Burmistrza.

5. Brak wskazania daty przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przy przyznawaniu 

zasiłku specjalnego celowego.
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W sprawie Nr 1 (E.P.) w wywiadzie środowiskowym na podstawie, którego została 

wydana decyzja Nr 001217/04/2015 z dnia 20.04.2015 r., brak jest dokładnej daty jego 

przeprowadzenia -  podano tylko miesiąc i rok (kwiecień 2015 r.).

Wywiad środowiskowy jest szczególnym środkiem dowodowym mającym 

zastosowanie w postępowaniu w sprawach z zakresu pomocy społecznej, przy pomocy, 

którego organ administracji (przez pracownika socjalnego) ustala faktyczną sytuację 

socjalno-bytową osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc. W związku z tym wywiady 

środowiskowe winny być sporządzane rzetelnie i terminowo, tj. w ciągu 14 dni 

roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia (§ 2 pkt 

1 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego), a poszczególne 

części kwestionariusza wywiadu wypełnione i potwierdzone podpisem ze wskazaniem 

daty, zgodnie ze wzorem odpowiedniego kwestionariusza wywiadu określonego 

w załączniku nr 1 do powyższego rozporządzenia (§ 2 pkt 6).

6. Brak wskazania daty odbioru przez stronę decyzji przyznającej zasiłek celowy specjalny. 

W sprawie Nr 3 (J.M.) nie wskazano daty odbioru decyzji Nr 003635/12/2015 z dnia

17.12.2015 r.

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 operatora pocztowego, 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.

7. Nieprawidłowe wskazanie w decyzji administracyjnej daty złożenia wniosku przy 

ubieganiu się o przyznanie pomocy w formie posiłku.

W sprawie Nr 3 (Z.B.) w decyzji Nr 001753/06/2015 z dnia 18 marca 2015 r. 

przyznającej posiłek stwierdzono rozbieżność pomiędzy faktyczną datą złożenia wniosku 

(9.06.2016 r.), a przywołaną w podstawie prawnej decyzji datą wniosku (10.06.2016 r.).
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Decyzje administracyjne wydawane zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. winny być sporządzane 

w sposób rzetelny, z uwzględnieniem danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz 

zebraną wprowadzonym postępowaniu dokumentacją. W przypadku wystąpienia 

oczywistego błędu pisarskiego należy wydawać postanowienia o sprostowaniu błędu na 

podstawie art. 113 § 1 k.p.a.

W wyniku kontroli sformułowane zostały następujące zalecenia:

1. Datę rozpoczęcia realizacji pomocy w formie świadczeń niepieniężnych ustalać 

z uwzględnieniem wniosku osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo 

innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, a także 

pomocy przyznanej z urzędu.

Pisemnie utrwalać w aktach, w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji, 

fakt realizowania pomocy za okres poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie 

świadczeń.

Podstawa prawna: art. 102 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), art. 14 § 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

2. Za dochód przyjmować 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, 

pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne 

określone w odrębnych przepisach; kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

W związku z tym w sprawach:

- nr 5 (K.G.) dot. zasiłku okresowego - powstałą nadpłatę w kwietniu 2015 r. w kwocie 

5,91 zł;

- nr 1 (M.W.) -  dot. zasiłku okresowego dla osoby opuszczającej zakład karny -  powstałą 

nadpłatę w lutym 2015 r. w kwocie 154,86 zł;

zwrócić do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych;



Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 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 doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

3. W przypadku przyznawania zasiłku okresowego finansowanego zarówno ze środków 

pochodzących z budżetu państwa, jak i z budżetu gminy w decyzjach administracyjnych 

prawidłowo wskazywać jaką część świadczenia stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, 

a jaką część środki własne gminy.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 3, art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.), art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 

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

Termin realizacji: na bieżąco.

4. W decyzjach administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych wskazywać Burmistrza Miasta Jawora, jako organ 

potwierdzający to prawo.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 1 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.).

Termin wykonania: na bieżąco.

5. W celu ustalenia sytuacji faktycznej i prawnej osoby ubiegającej się o przyznanie 

świadczenia, a następnie podjęcia właściwych działań zmierzających do zaplanowania 

pomocy, rodzinne wywiady środowiskowe sporządzać starannie i rzetelnie. 

Kwestionariusz wywiadu wypełniać w całości, uwzględniając wszystkie strony zgodnie 

z rozporządzeniem.

Podstawa prawna: § 2 ust. 5 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

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

Termin wykonania: na bieżąco.

6. Decyzje administracyjne doręczać stronom za pokwitowaniem przez operatora 

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

W przypadku doręczania pism w lokalu organu administracji publicznej, dopilnować aby
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odbierający pismo potwierdzał doręczane mu pismo 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.

7. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny, z uwzględnieniem danych 

zgodnych ze stanem faktycznym oraz zebraną w prowadzonym postępowaniu 

dokumentacją. W drodze postanowienia prostować stwierdzone w wydanych decyzjach 

błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki.

Podstawa prawna: art. 107 § 1 , art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, 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. Wydziału, w  terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania 
w yników kontroli, realizacji pow yższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Z lip. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

»ej

Otrzymują:
1 .Pan Emilian Bera 

Burmistrz Miasta Jawora 
2 .a/a




