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Pani
Bogusława Szopa
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kostomłotach

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 26-28 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: Monika Broniszewska -  starszy inspektor wojewódzki, Marta Bożek 

— starszy inspektor wojewódzki oraz Krzysztof Jakubowski -  inspektor wojewódzki, 

przeprowadzili kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Kostomłotach, ul. Sredzka 12, 55-311 Kostomłoty 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 wart. 18 ust. 1 ustawy, a także wybranych zadań wynikających z art. 110 

ustawy, obejmującą okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 26 września 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 17 czerwca 2016 r. przez 

Wicewojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na II półrocze 2016 r.

W trakcie kontroli jednostką kierowała Pani Bogusława Szopa, która od 1 stycznia 

1999 r. jest zatrudniona na stanowisku Kierownika GOPS w Kostomłotach.

Pani Bogusława Szopa jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień.



Podpisany w dniu 24 listopada 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 negatywnie działania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kostomłotach w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników jednostki 

z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji zadań 

wynikających z cytowanej ustawy.

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

wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy. 

Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9, 11 ustawy nie były realizowane, bowiem 

w okresie objętym kontrolą nie informowano o potrzebach w tym zakresie. Ponadto Gmina 

nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach chronionych (art. 17 ust. 1 pkt 12).

Stwierdzono również, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 

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

Ustalono, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 4, 6 i 9 ustawy. Pozostałe 

zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 7 i 8 ustawy nie były wykonywane, bowiem nie 

ubiegano się o pomoc w tym zakresie. Ponadto Gmina Kostomłoty nie prowadzi i nie rozwija 

infrastruktury środowiskowych domów samopomocy (art. 18 ust. 1 pkt 5).

W Gminie Kostomłoty realizowane było zadanie wskazane w art. 110 ust. 4 ustawy. 

Ponadto Ośrodek kierował wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności 

i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6). 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składał Radzie Gminy coroczne sprawozdania 

z działalności Ośrodka (art. 110 ust. 9), natomiast nie wytaczał powództw o roszczenia 

alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art. 110 ust. 5).

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Kostomłoty zamieszkałą 

przez 7.106 mieszkańców (według stanu na dzień 30.06.2016 r.), w tym 44 rodziny i osoby 

samotnie gospodarujące objęte pracą socjalną. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Kostomłotach na dzień kontroli zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych terenowych.

Zgodnie z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy 

społecznej powinien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności 

gminy, w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy 

na 2.000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie



gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony 

w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie 

gospodarujących. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie 

mniej niż 3 pracowników socjalnych.

W przypadku GOPS w Kostomłotach wskaźnik ten, w odniesieniu do liczby rodzin 

i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną, jest spełniony.

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

- brak jednolitej procedury przyznawania pomocy osobom przebywającym w schroniskach 

dla bezdomnych;

- brak aktualizacji wywiadu środowiskowego w sprawach dotyczących udzielenia 

schronienia, ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i wypłacania 

zasiłków stałych;

- lakoniczne, nierzetelne sporządzanie wywiadów środowiskowych w sprawach dotyczących: 

przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków stałych, 

zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową, dożywiania 

dzieci oraz przyznawania pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego;

- błędne ustalanie początku uprawnień i okresu przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej w sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych 

i zasiłków specjalnych celowych;

- błędne wyliczanie dochodu osoby/rodziny w sprawach dotyczących przyznawania 

i wypłacania zasiłków okresowych, zasiłków specjalnych celowych, dożywiania dzieci 

i pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego;

- błędne ustalenie początku uprawnień i okresu na jaki potwierdzono prawo do świadczeń 

opieki zdrowotnej;

- brak dokumentów potwierdzających sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową 

w sprawach dotyczących dożywiania dzieci oraz przyznawania i wypłacania zasiłków 

specjalnych celowych;

- brak nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom administracyjnym, pomimo, 

iż realizacja świadczenia następowała przed ich uprawomocnieniem w sprawach dotyczących 

dożywiania dzieci i dorosłych;
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- nierzetelne sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących dożywiania 

dzieci oraz pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego;

- brak sprostowania w drodze postanowienia oczywistych omyłek w wydanych decyzjach 

dotyczących ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej 

i dożywiania dorosłych;

- przyznawanie zasiłku celowego pomimo wykorzystania wcześniejszej pomocy niezgodnie 

z przeznaczeniem;

- nierzetelne sporządzenie wezwania do uzupełnienia wniosku o przyznanie i wypłacenie 

zasiłku specjalnego celowego;

- brak przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego z osobami zobowiązanymi do alimentacji;

- uzasadnienie faktyczne decyzji dotyczącej przyznania zasiłku celowego na pokrycie 

wydatków związanych z klęską żywiołową niezgodne ze stanem faktycznym.

W sprawdzonych sprawach dotyczących udzielania schronienia osobom tego 

pozbawionym stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostomłotach nie ma jednolitej procedury 

przyznawania pomocy osobom przebywającym w schroniskach dla bezdomnych.

W sprawie nr 1 (T.J.) wydawano decyzje na zasiłki celowe z przeznaczeniem na 

dofinansowanie do pobytu w schronisku. W sprawie nr 2 (H.K.) w dokumentacji znajdowało 

się skierowanie do schroniska z 2013 r. W oparciu o ww. dokument Ośrodek otrzymywał 

noty księgowe, które regulował przelewem na konto schroniska.

Zgodnie zart. 106 ust. 1 przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje 

w formie decyzji administracyjnej. Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, 

pracy socjalnej, poradnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia 

pogrzebu, a także przyznania biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji 

administracyjnej. Ponadto zgodnie zart. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej 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.

W związku z powyższym po otrzymaniu wniosku strony, o pokrycie kosztów pobytu 

w schronisku i przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, należało wydać 

decyzję przyznającą tymczasowe miejsce noclegowe w schronisku. Zgodnie z art. 48 ust. 2
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ustawy -  udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca 

noclegowego m.in. w schroniskach. W decyzji należało wskazać m.in.: adres placówki dla 

osób bezdomnych, okres realizacji świadczenia od dnia rozpoczęcia pobytu (wskazać datę) do 

dnia faktycznego pobytu w placówce, nie dłużej jednak niż do dnia, do którego pomoc ta 

będzie udzielana (wskazać datę). Należy mieć na uwadze, że pomoc w formie przyznania 

miejsca noclegowego w schronisku ma charakter tymczasowy, a decyzja w tym zakresie jest 

wydawana w ramach uznania administracyjnego.

Ponadto zaznaczyć należy, iż zgodnie z art. 36 pkt. 1 lit c ustawy zasiłek celowy jest 

świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej, natomiast schronienie zaliczane jest do 

grupy świadczeń niepieniężnych (art. 36 pkt. 2 lit i). Przyznana pomoc winna być jasno 

określona. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż dany rodzaj pomocy należy wykazać 

w  sprawozdaniach. Niedopuszczalne jest wówczas wykazywanie pomocy w formie pieniężnej 

(zasiłku celowego), jako pomocy przyznanej w formie schronienia.

2. W sprawie nr 2 (H.K.) stwierdzono brak aktualizacji wywiadu środowiskowego. Wywiad 

został przeprowadzony 23.06.2015 r., a kolejny dopiero 5.04.2016 r.

Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy -  w przypadku ubiegania się o przyznanie 

świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także, gdy nastąpiła zmiana danych 

zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

okresowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W niżej opisanych sprawach wywiady środowiskowe przeprowadzane były lakonicznie. 

Nie odzwierciedlały faktycznej sytuacji danej osoby/rodziny:

- w sprawie nr 2 (J.K.) -  z treści wywiadów wynika, iż „klient ma skłonności do nadużywania 

alkoholu”. Brakuje informacji dotyczącej rodzaju i stopnia uzależnienia, podjętego leczenia, 

zgody na podjęcie leczenia lub przyczyny braku zgody na podjęcie leczenia. Ponadto 

wywiady nie zawierają informacji o wysokości ponoszonych opłat oraz o sposobie ich 

finansowania. Z treści dokumentu wynika natomiast, iż strona nie wykazuje większej 

aktywności w podjęciu pracy. Pomimo braku współpracy rodziny z pracownikiem socjalnym 

nie zawarto kontraktu socjalnego. Dodatkowo w sprawie stwierdzono, iż decyzją Nr GOPS- 

111-425/123/15 z dnia 15.12.2015 r. przyznano stronie zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia 

od 1.12.2015 r., natomiast strona zarejestrowała się w PUP dopiero 10.12.2015 r.
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Zgodnie z art. 38 ustawy zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na 

długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia 

uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (...).

Użyte w powyższym przepisie przez ustawodawcę sformułowanie „przysługuje 

w szczególności” oznacza, iż jest możliwe przyznanie zasiłku okresowego również 

w przypadku zaistnienia innych okoliczności. Przesłanki, zatem uprawniające do uzyskania 

zasiłku okresowego, wskazane zostały jedynie przykładowo i nie stanowią katalogu 

zamkniętego. Jednakże w sytuacji, gdy osoba wnioskująca o zasiłek okresowy powołuje się 

na przesłankę bezrobocia winna przedstawić właściwe zaświadczenie. Wobec czego nie ma 

podstaw do tego, aby przyznawać zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia osobie, która nie 

przedstawi stosownego zaświadczenia. W związku z powyższym jeżeli, przesłanką 

przyznania świadczenia jest fakt bezrobocia należy przyznać zasiłek okresowy za niepełny 

miesiąc od momentu, w którym osoba została zarejestrowana jako bezrobotna, w oparciu 

o zapis art. 106 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym 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 sprawie nr 3 (A.K.) z wywiadów wynika, iż domownicy mają skłonności do nadużywania 

alkoholu. Brakuje informacji dotyczącej rodzaju i stopnia uzależnienia, podjętego leczenia, 

zgody na podjęcie leczenia lub przyczyny braku zgody na podjęcie leczenie. Ponadto strona 

otrzymuje sukcesywnie pomoc na pokrycie zaległości w opłatach. Z wywiadów nie wynika, 

w jakiej wysokości występuje zadłużenie. Dodatkowo w wywiadach brakuje wskazania 

przyczyny braku rejestracji strony w PUP. Ponadto z wywiadu z dnia 27.07.2015 r. wynika, iż 

w składzie rodziny występują 2 osoby (we wcześniejszych 3 osoby). Nie wskazano przyczyny 

zaistniałej okoliczności.

Dodatkowo w sprawie stwierdzono, iż strona w miesiącu styczniu 2015 r. złożyła wniosek 

o udzielenie pomocy na pokrycie kosztów opłat za energię, wodę i mieszkanie. Decyzją 

Nr GOPS-III-425/27/14 z dnia 17.02.2015 r. przyznano zasiłek okresowy, który zgodnie z jej 

treścią pobrać miał pracownik socjalny i przekazać do sklepu i na opłaty, pomimo wniosku na 

pokrycie jedynie opłat. Z rodziną nie zawarto kontraktu socjalnego.

- w sprawie nr 4 (A.Z.) z akt sprawy wynika, iż stronę należy wesprzeć w spłacie zaległości. 

Nie wynika jednak w jakiej wysokości występuje zadłużenie. Ponadto z wywiadu z dnia

17.11.2015 r. nie wynika ile osób wchodzi w skład rodziny. Po wysokości przyznanej



pomocy można domniemywać, iż są to 2 osoby. Syn, który liczony był do składu rodziny, 

mieszka u córki we Wrocławiu ze względu na brak możliwości dojazdu do miejscowości, 

w której znajduje się szkoła. Z wywiadu z dnia 1.03.2016 r. wynika, iż syn w dalszym ciągu 

zamieszkuje u córki, jednak tym razem uznano, iż prowadzą odrębne gospodarstwo domowe. 

Do dochodu strony nie doliczano kwoty zasiłku rodzinnego otrzymywanego na syna.

Zgodnie z przepisami art. 8 ust. 3 i 4 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, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone 

w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz 

ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, kwotę alimentów świadczonych 

na rzecz innych osób.

Do tak ustalonego dochodu nie wlicza się:

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

2) zasiłku celowego,

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej 

na podstawie przepisów o systemie oświaty,

4) wartości świadczeń w naturze,

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie 

użytecznych,

5a) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 

marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych,

6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Katalog obciążeń pomniejszających dochód, jak i katalog przychodów odliczanych od 

dochodu są na gruncie ustawy o pomocy społecznej zamknięte. Zatem, zasiłek rodzinny 

stanowi dochód rodziny również w przypadku, gdy przekazywany jest osobie trzeciej.

- w sprawie nr 5 (M.P.) strona od stycznia 2015 r. do czerwca 2016 r. objęta była pomocą 

Ośrodka. W przeprowadzonych wywiadach brak jest informacji, dlaczego strona nie 

podejmuje prac dorywczych, z czego ponosi koszty utrzymania i jaka została dokonana praca 

socjalna na rzecz klienta. Ze stroną nie zawarto kontraktu socjalnego.
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W odniesieniu do wszystkich powyższych spraw należy zaznaczyć, iż wywiad 

środowiskowy jest podstawowym instrumentem pracy pracownika socjalnego, który 

umożliwia mu zapoznanie się z sytuacją prawną i faktyczną osoby czy rodziny ubiegającej się

0 przyznanie świadczeń, a następnie podjęcie właściwych działań zmierzających do 

udzielenia właściwej pomocy. Powinien być sporządzony w sposób staranny i rzetelny, jest 

bowiem protokołem z przesłuchania danej osoby, sporządzonym pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawidłowych informacji. Z prawnego punktu 

widzenia wywiad środowiskowy jest środkiem dowodowym za pomocą, którego organ 

administracji ustala sytuację faktyczną. Wypełniony druk wywiadu jest dokumentem 

urzędowym sporządzonym przez uprawnionego pracownika w prawem przewidzianej formie.

Zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego 

wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 712) -  w treści obowiązującej do

10.09.2016 r. oraz § 2 ust. 5 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego 

wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1406) -  w treści obowiązującej od

11.09.2016 r. na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy

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

podstawę planowania pomocy. Sporządzony przez pracownika socjalnego plan pomocy 

stanowi propozycję, co do sposobu postępowania w danej sprawie.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

celowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawach nr 1 (K.N.) w wywiadzie z dnia 21.01.2016 r. oraz nr 3 (J.K.) w wywiadzie 

z dnia 1.12.2015 r. brak wskazania daty przy podpisie osoby, z którą przeprowadzano 

wywiad.

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. 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości

0 konieczności jego przeprowadzenia (§ 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rodzinnego 

wywiadu środowiskowego), a poszczególne części kwestionariusza wywiadu wypełnione

1 potwierdzone podpisem ze wskazaniem daty zgodnie ze wzorem odpowiedniego 

kwestionariusza wywiadu określonego w załączniku nr 1 do powyższego rozporządzenia (§2  

pkt 6).



W sprawdzonych sprawach dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki

zdrowotnej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 2 (T.J.) decyzją Nr GOPS-I-4131/2/2015 z dnia 24.04.2015 r. potwierdzono 

stronie prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

od 22.04.2015 r. do 30.05.2015 r. tj. na okres 39 dni.

Zgodnie z art. 54 ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 

dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:

1) dzień złożenia wniosku,

2) w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym -  dzień udzielenia świadczenia

-  chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

W przypadku, gdy w okresie, w którym strona decyzją ma potwierdzone prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej zostanie ona objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, bądź zmieni 

się jej sytuacja majątkowa lub dochodowa wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze 

względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy niezwłocznie stwierdza wygaśnięcie tej 

decyzji (art. 54 ust. 9).

2. W sprawie nr 3 (A.S.) decyzją Nr GOPS-I-4131/3/2016 z dnia 17.08.2016 r., na wniosek 

strony z dnia 8.08.2016 r., przyznano prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych od 17.08.2016 r. do 14.11.2016 r.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia 

określonego w decyzji, którym jest dzień złożenia wniosku, a w przypadku udzielania 

świadczeń w stanie nagłym -  dzień udzielenia świadczenia (art. 54 ust. 7).

W sprawdzonych sprawach dotyczących dożywiania dzieci stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. W sprawach nr 1 (D.T) oraz nr 3 (T.B.) dołączane do akt spraw zaświadczenia o wysokości 

osiągniętego wynagrodzenia nie zawierały informacji o wysokości potrąconej zaliczki na 

podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

emerytalne, rentowe (w części finansowanej przez ubezpieczonego) i chorobowe, co jest 

niezgodne z art. 107 ust. 5b pkt 7 ustawy, który stanowi, iż sytuację osobistą, rodzinną, 

dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie zaświadczenia albo 

oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje 

o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki
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na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części 

finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.

2. W sprawie nr 1 (D.T.) do wniosku o udzielenie pomocy nie dołączono decyzji właściwego 

organu w sprawie emerytury, a także dowodu otrzymania emerytury, co jest niezgodne z art. 

107 ust. 5b pkt 4 i pkt 10 ustawy, który stanowi, iż sytuację osobistą, rodzinną, dochodową 

i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie decyzji właściwego organu w sprawie 

emerytury, a także dowodu otrzymania emerytury.

3. W sprawach nr 3 (T.B.) oraz nr 4 (A.M.) do wniosków o udzielenie pomocy nie dołączono 

zaświadczeń albo oświadczeń o kontynuowaniu nauki przez dzieci, co jest niezgodne z art. 

107 ust. 5b pkt 12 ustawy, który stanowi, iż sytuację osobistą, rodzinną, dochodową 

i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie zaświadczenia albo oświadczenia 

o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej 

lub szkole wyższej.

4. W sprawie nr 1 (D.T.) Ośrodek nie zbadał czy zajęcia komornicze, jakie przy pobieraniu 

wynagrodzenia za pracę posiadał mąż strony nie dotyczą alimentów. Do dochodu wliczył całą 

kwotę potrącenia.

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, pomniejszoną o kwotę alimentów świadczonych na rzecz 

innych osób.

5. W sprawach nr 2 (E.H.), nr 3 (T.B.) oraz nr 4 (A.M.) decyzjom administracyjnym 

ustalającym pomoc nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, pomimo iż realizacja 

świadczeń następowała przed ich uprawomocnieniem.

Zgodnie z art. 108 k.p.a. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor 

natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub 

życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami 

bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

6. We wszystkich sprawdzonych sprawach Ośrodek w rozstrzygnięciu decyzji nie wskazał 

nazwisk dzieci, którym zostały przyznane posiłki oraz nie określił ścisłej daty ich przyznania.
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Z rozstrzygnięcia decyzji nie wynika, czy posiłki są przyznane we wszystkie dni miesiąca, 

czy tylko w dni nauki szkolnej.

Art. 107 k.p.a. w sposób jasny i precyzyjny wskazuje, jakie składniki winna zawierać 

decyzja. Mając powyższe na uwadze, powinna ona być sformułowana ze szczególną 

dbałością o jasność i precyzję wypowiedzi, musi być jednoznaczna i nie budzić jakichkolwiek 

wątpliwości.

7. W sprawie nr 3 (T.B.) ustalając sytuację dochodową rodziny przed wydaniem decyzji 

Nr GOPS-III-424/27/15 z dnia 18.03.2015 r. nie zażądano od konkubenta strony 

oświadczenia o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

0 przyznanie pomocy.

W analizowanej sytuacji należało skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 107 

ust. 5 ustawy, zgodnie z którym pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad 

środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia 

oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym.

8. Wywiady środowiskowe przeprowadzane były nierzetelnie. Nie odzwierciedlały faktycznej 

sytuacji danej osoby/rodziny:

- w sprawie nr 1 (D.T.) -  w wywiadzie z dnia 7.08.2014 r. w pkt II „Potrzeby i oczekiwania 

osoby/rodziny zgłoszone podczas przeprowadzania wywiadu”- nie wpisano, że strona 

oczekuje pomocy w formie dożywiania dla córki od września 2014 r. W pkt IV „Plan pomocy

1 działania na rzecz osoby lub rodziny” część dotycząca pracy socjalnej nie została 

wypełniona;

- w sprawie nr 2 (E.H.) -  w wywiadzie z dnia 4.03.2015 r. pkt IV „Plan pomocy i działania na 

rzecz osoby lub rodziny” część dotycząca pracy socjalnej nie została wypełniona, w tym 

punkcie widnieje także data 5.02.2015 r. pomimo tego, że wywiad środowiskowy został 

przeprowadzony w dniu 4.03.2015 r.;

- w sprawie nr 3 (T.B.) -  w wywiadzie z dnia 17.09.2014 r. pkt I „Dane osoby, z którą 

przeprowadzono wywiad, dane o rodzinie” ppkt 4, 7, 10, 11, 14, pkt. II „Sytuacja 

mieszkaniowa osoby/rodziny” ppkt 1, 6, 11, pkt V.A „Sytuacja zdrowotna rodziny” ppkt 5 nie 

zostały wypełnione;

- w sprawie nr 4 (A.M.) -  w wywiadzie z dnia 15.09.2014 r. pkt I „Dane osoby, z którą 

przeprowadzono wywiad, dane o rodzinie” ppkt 4, 7, 10, 11, pkt II „Sytuacja mieszkaniowa 

osoby/rodziny” ppkt 1, 11, 12, pkt V.A „Sytuacja zdrowotna rodziny” ppkt 5, pkt VIII „Plan
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pomocy i działań na rzecz osoby lub rodziny” część dotycząca pracy socjalnej nie została 

wypełniona.

Wywiady środowiskowe analogicznie jak w sprawach zasiłków okresowych winny 

być sporządzone ze szczególną dbałością i starannością.

W sprawdzonych sprawach dotyczących kierowania do domu pomocy społecznej 

i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (J.M.) stwierdzono brak aktualizacji wywiadu środowiskowego. Wywiad 

został przeprowadzony 30.03.2015 r., kolejny dopiero 26.04.2016 r.

Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy -  w przypadku ubiegania się o przyznanie 

świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych 

zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu.

2. W sprawie nr 2 (J.J.) w decyzji administracyjnej Nr GOPS-I-427/l-odp/15 z dnia

13.05.2015 r. zawarto zapis, że „dochodem strony jest renta”, natomiast z dokumentacji 

wynika, iż jedynym dochodem jakim strona dysponowała był zasiłek stały.

Stwierdzona w wydanej decyzji omyłka o oczywistym charakterze stanowi przesłankę 

zastosowania art. 113 § 1 k.p.a. Zgodnie z cyt. przepisem organ administracji publicznej może 

z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie 

i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. W trybie 

tego artykułu nie podlegają sprostowaniu błędy i omyłki istotne, a więc co do ustalenia prawa 

obowiązującego, stanu faktycznego i jego kwalifikacji prawnej.

W sprawdzonych sprawach dotyczących pomocy osobom mającym trudności 

w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (M.Ś.) decyzją Nr GOPS-III-421/1515 z dnia 9.04.2015 r. przyznano 

zasiłek celowy specjalny. W sprawie ni' 2 (R.K.) decyzją Nr GOPS-III-425/88/16 z dnia

4.07.2016 r. przyznano zasiłek celowy oraz decyzją Nr GOPS-III-420/137/16 z dnia

4.07.2016 r. przyznano zasiłek okresowy na miesiąc lipiec 2015 r. Strony opuszczając zakład 

karny otrzymały:

- własne środki pieniężne z depozytu w wysokości 477,61 zł oraz pomoc postpenitencjarną 

z Sądu Rejonowego w wysokości 100,00 zł w sprawie nr 1 (M.Ś.),

- zapomogę pieniężną w wysokości 80,00 zł w sprawie nr 2 (R.K.).
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Ośrodek ustalając wysokość i formę pomocy wliczył do dochodu stron powyższe kwoty. 

Z przedstawionych dokumentów nie wynika, iż stanowią one dochód w rozumieniu art. 8 ust. 

3 ustawy, zgodnie z którym za dochód należy przyjąć 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 analizowanych sprawach powyższe środki pieniężne zgromadzone 

w depozycie o ile nie zostały wniesione w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, 

a także otrzymana pomoc postpenitencjarna oraz zapomoga pieniężna nie stanowią dochodów 

w rozumieniu ustawy. Mając na uwadze sprawę nr 2 (R.K.) należało przyznać stronie zasiłek 

okresowy w wysokości 317,00 zł, zamiast 277,00 zł.

2. W sprawie nr 1 (M.Ś) w podstawie prawnej decyzji Nr GOPS-III-421/15/15 z dnia

9.04.2015 r. przyznającej zasiłek celowy specjalny organ powołał się na art. 17 ust. 1 pkt 6 

ustawy, zgodnie z którym do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy 

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego. W omawianej sytuacji nie wystąpiły przesłanki do przyznania pomocy 

w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego. Zgodnie z art. 107 k.p.a. prawidłowa 

podstawa prawna decyzji powinna zawierać powołanie wszystkich faktycznych przepisów, 

które legły u podstaw jej wydania, czyli przepisów prawa materialnego, prawa ustrojowego 

oraz prawa procesowego. Podstawa prawna decyzji administracyjnej musi być powołana 

dokładnie, a więc ze wskazaniem mających zastosowanie w sprawie przepisów określonego 

aktu prawnego oraz z powołaniem jego źródła publikacji.

3. W sprawie nr 2 (R.K.) decyzją Nr GOPS-III-420/137/16 z dnia 4.07.2016 r. przyznano 

zasiłek okresowy. Strona złożyła wniosek o przyznanie pomocy w dniu 16.06.2016 r. 

W przedmiotowej sprawie zasiłek okresowy został przyznany od 1.07.2016 r. zamiast 

od 1.06.2016 r. tj. miesiąca złożenia wniosku. Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy świadczenia 

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 uprawnienia do świadczenia nie obejmują pełnego miesiąca, świadczenia 

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.

4. W sprawie nr 2 (R.K.) decyzją Nr GOPS-III-420/137/16 z dnia 4.07.2016 r. oraz decyzją 

Nr GOPS-III-420/168/16 z dnia 6.09.2016 r. przyznano stronie zasiłki celowe m.in.



na wyrobienie dowodu osobistego. Pracownik socjalny przeprowadzając kontynuację 

wywiadu środowiskowego, nie zbadał czy strona otrzymany zasiłek celowy przyznany 

decyzją z dnia 4.07.2016 r. przeznaczyła na wyrobienie dowodu osobistego, pomimo tego 

klientowi ponownie przyznano pomoc na ten sam cel.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy w przypadku stwierdzenia przez pracownika 

socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania 

w sposób niezgodny z przeznaczeniem, bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych 

może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy 

w formie świadczenia niepieniężnego.

5. Wywiady środowiskowe przeprowadzane były nierzetelnie. Nie odzwierciedlały faktycznej 

sytuacji danej osoby:

- w sprawie nr 1 (M.S.) w wywiadzie z dnia 16.04.2014 r. pkt I „Dane osoby, z którą 

przeprowadzono wywiad, dane o rodzinie” ppkt 4, 7, 10 oraz pkt II „Sytuacja mieszkaniowa 

osoby/rodziny” ppkt 1, 11 pkt V. A „Sytuacja zdrowotna rodziny” ppkt 5 -  nie zostały 

wypełnione. Ponadto w pkt II ppkt 14 nie wykazano stałych miesięcznych wydatków strony, 

w tym ponoszonych opłat za czynsz i media, pomimo to przyznano zasiłek celowy specjalny 

z przeznaczeniem na pokrycie opłat.

- w sprawie nr 2 (R.K.) w wywiadzie z dnia 4.07.2016 r. pkt I „Dane osoby, z którą 

przeprowadzono wywiad, dane o rodzinie” ppkt 4, 7 pkt II „Sytuacja mieszkaniowa 

osoby/rodziny” ppkt 1, 2, 4, 6, 7, 8 pkt V. A „Sytuacja zdrowotna rodziny” ppkt 5 -  nie 

zostały wypełnione, oraz w pkt VI „Potrzeby i oczekiwania osoby/rodziny zgłoszone podczas 

przeprowadzania wywiadu” -  strona nie wpisała daty.

Wywiady środowiskowe analogicznie jak w sprawach zasiłków okresowych winny 

być sporządzone ze szczególna dbałością i starannością.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków stałych 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Ze sprawy nr 1 (P.M.) wynika, że rodzice strony są osobami, z którymi zgodnie z art. 103 

ustawy kierownik ośrodka pomocy społecznej może w drodze umowy, ustalić wysokość 

świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia. 

W aktach sprawy brak jest wywiadu cz. II dotyczącej osób zobowiązanych do alimentacji. 

Z dokumentacji nie wynika co jest przyczyną nieprzeprowadzenia wywiadu.
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2. W sprawie nr 2 (S.M.) stwierdzono, że Ośrodek przeprowadzając aktualizację wywiadów 

w miesiącu marcu nie ustalał faktycznej kwoty otrzymywanych świadczeń z ZUS po 

waloryzacji. W wywiadach zawarta jest informacja o wysokości wypłaconych świadczeń za 

miesiąc luty, brak natomiast informacji o kwocie wypłaconej w marcu.

Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy -  w przypadku ubiegania się o przyznanie 

świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych 

zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu. Zmiana wysokości pobieranego 

świadczenia z ZUS winna być wykazana w aktualizacji wywiadu, bowiem m.in. od jej 

wysokości uzależniona jest wysokość przyznanej pomocy. Ponadto w dokumentacji 

stwierdzono brak decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury (...) co jest 

niezgodne z art. 107 ust. 5b pkt 4 ustawy.

3. W sprawie nr 5 (R.P.) wywiad środowiskowy z dnia 1.08.2016 r. przeprowadzony został 

nierzetelnie. Wynika z niego, iż klient sprzedał dom. Nie ma natomiast informacji jakie 

osiągnął z tego tytułu dochody, tym bardziej, iż z wywiadu wynika, iż klient nie osiąga 

żadnych dochodów.

Wywiad środowiskowy, analogicznie jak w przypadku zasiłków okresowych, winien 

być przeprowadzony w sposób staranny i rzetelny. Jest bowiem protokołem z przesłuchania 

danej osoby, sporządzonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za udzielanie 

nieprawidłowych informacji.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

specjalnych celowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (P.K.) pismem z dnia 9.02.2015 r. wezwano stronę do dostarczenia 

brakujących dokumentów tj. zaświadczenia z zakładu pracy członka rodziny o dochodach 

netto za miesiąc styczeń 2015 r. Wezwanie zostało wystosowane na podstawie art. 64 § 2 

k.p.a., oraz art. 107 ust. 1 i 3 ustawy o pomocy społecznej oraz § 7 ust. la  rozporządzenia 

w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77 poz. 672).

Zgodnie z art. 107 ust. 5b pkt 7 ustawy sytuację dochodową ustala się na podstawie 

zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, 

zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób 

fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie 

chorobowe. W związku z powyższym strona winna zostać wezwana do dostarczenia 

dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia wraz z wymienionymi składnikami.



W oparciu o taki dokument należało ustalić dochód strony. Ponadto pismo nie zawierało 

pouczenia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia w przypadku niezastosowania się do 

wezwania, co jest niezgodne z treścią powyższego artykułu. Dodatkowo w wezwaniu 

powołano się na art. 107 ust. 1 i 3 ustawy o pomocy społecznej, który reguluje tryb 

przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i w żaden sposób nie odnosi się do procedury 

uzupełniania wniosków o brakujące dokumenty oraz § 7 rozporządzenia w sprawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672), który obowiązywał do dnia 

1.02.2011 r.

2. W sprawie nr 2 (M.B.) dołączone do akt zaświadczenie o wysokości osiągniętego 

wynagrodzenia nie zawierało informacji o wysokości potrąconej zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, 

rentowe (w części finansowanej przez ubezpieczonego) i chorobowe, co jest niezgodne z art. 

107 ust. 5b pkt 7 ustawy, który stanowi, iż sytuację osobistą, rodzinną, dochodową 

i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie zaświadczenia albo oświadczenia 

o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości 

potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez 

ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.

3. W sprawie nr 3 (W.B.) wniosek o udzielenie pomocy wpłynął 12.02.2016 r. Decyzją 

Nr GOPS-III-421/14/16 z dnia 4.03.2016 r. przyznano pomoc w miesiącu marcu. Zgodnie 

z art. 106 ust. 3 świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres 

miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją (...). W związku 

z powyższym pomoc należało przyznać od miesiąca lutego 2016 r.

4. W sprawie nr 3 (W.B.) strona wniosek o udzielenie pomocy złożyła 12.02.2016 r. 

W oświadczeniu określiła, iż w miesiącu styczniu 2016 r. zaprzestała pracować 

u dotychczasowego pracodawcy i osiągnęła dochód „850 zł i parę groszy”. Oświadczenie nie 

spełniało wymogów określonych w art. 107 ust. 5b pkt 7 tj. nie zawierało informacji 

o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części 

finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.

Pracownik socjalny nie ustalił dokładnej kwoty osiągniętego dochodu. Przyjął kwotę 

850,00 zł. Nie wziął również pod uwagę, iż w sprawie zastosowanie mają przepisy



o dochodzie utraconym bowiem w miesiącu lutym strona nie pracowała u dotychczasowego 

pracodawcy i nie osiągała z tytułu zatrudnienia żadnego dochodu.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 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 w omawianej sytuacji należało zastosować utratę dochodu za 

miesiąc styczeń i przyjąć dochód za miesiąc luty (tj. osiągnięty w miesiącu złożenia 

wniosku).

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołowa stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. W sprawach dotyczących przyznania pomocy do 6.000 zł, w wywiadach środowiskowych 

nie wypełniano pkt IV ppkt 1, 2, i 3 dotyczących dochodu osoby/rodziny oraz kryterium 

dochodowego osoby/rodziny.

Wywiad środowiskowy analogicznie jak w przypadku zasiłków okresowych winien 

być przeprowadzony w sposób staranny i rzetelny, jest bowiem protokołem z przesłuchania 

danej osoby, sporządzonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za udzielanie 

nieprawidłowych informacji.

2. W sprawie nr 1 (P.G.) w decyzji Nr GOPS-I-420/513/15/KZ-2 z dnia 17.11.2015 r. 

stwierdzono, iż uzasadnienie faktyczne jest niezgodne ze stanem faktycznym. W uzasadnieniu 

decyzji zawarto zapis: „Strona mieszka sama, utrzymuje się z emerytury”. Faktycznie pomoc 

została przyznana 4 osobowej rodzinie.

Zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a. uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności 

zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się 

oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy 

dowodowej.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania pomocy w postaci posiłków 

dla osób dorosłych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W niżej wymienionych sprawach błędnie dokumentowano dochód rodziny:
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- w sprawie nr 1 (J.Ł.) do wniosku o udzielenie pomocy z dnia 29.08.2016 r. oraz w sprawie 

nr 2 (J.H.) do wniosku z dnia 04.09.2016 r. nie dołączono decyzji właściwego organu 

w sprawie emerytury.

- w sprawie nr 3 (B.G) przy wnioskach o udzielenie pomocy z dnia 15.01.2015 r.,

18.08.2015 r. i 31.08.2016 r. oraz w sprawie nr 4 (L.B.) przy wnioskach z dnia 18.08.2015 r. 

i 29.12.2015 r. udokumentowano dochód z miesiąca złożenia wniosku, zamiast z miesiąca 

poprzedzającego jego złożenie.

Zgodnie z art. 107 ust. 5b pkt 4 i pkt 10 ustawy sytuację osobistą, rodzinną, 

dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie decyzji właściwego 

organu w sprawie emerytury a także dowodu otrzymania emerytury. Ponadto w rozumieniu 

art. 8 ust. 3 ustawy, za dochód należy przyjąć 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 (...).

2. W sprawach nr 1 (J.Ł.), nr 2 (J.H.), nr 3 (B.G.) oraz nr 4 (L.B) decyzjom administracyjnym 

ustalającym pomoc nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności pomimo, iż realizacja 

świadczeń następowała przed ich uprawomocnieniem.

Zgodnie z art. 108 k.p.a. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor 

natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub 

życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, 

bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

3. Wywiady środowiskowe przeprowadzane były nierzetelnie. Nie odzwierciedlały faktycznej 

sytuacji danej osoby/rodziny:

- w sprawie nr 1 (J.Ł.) w wywiadzie z dnia 12.02.2015 r. w pkt IV „Plan pomocy i działania 

na rzecz osoby lub rodziny” część dotycząca pracy socjalnej nie została wypełniona, w pkt V 

„Plan pomocy zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej” 

nie został wypełniony i zatwierdzony, w wywiadzie z dnia 28.08.2015 r. w pkt I „Dane osoby, 

z którą przeprowadzono wywiad, dane o rodzinie ppkt 4, 7, 9, pkt II „Sytuacja mieszkaniowa 

osoby/rodziny” ppkt 1, pkt V.A „Sytuacja zdrowotna rodziny” ppkt 1, 5 - nie zostały 

wypełnione, pkt VI „Potrzeby i oczekiwania osoby/rodziny zgłoszone podczas 

przeprowadzania wywiadu -  strona nie wpisała daty wywiadu, pkt VIII „Plan pomocy 

i działań na rzecz osoby lub rodziny” część dotycząca pracy socjalnej nie została wypełniona, 

pkt IX „Plan pomocy zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej pomocy
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społecznej”- nie został wypełniony i zatwierdzony, w wywiadzie z dnia 28.12.2015 r., pkt IV 

„Plan pomocy i działania rzecz osoby lub rodziny” część dotycząca pracy socjalnej nie została 

wypełniona, w pkt V „Plan pomocy zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej 

pomocy społecznej”- nie został wypełniony i zatwierdzony, w wywiadzie z dnia 1.09.2016 r. 

w pkt I „Dane osoby, z którą przeprowadzono wywiad, dane o rodzinie” ppkt 4, 7, 14, pkt II 

„Sytuacja mieszkaniowa osoby/rodziny” ppkt 1, 6, 7, pkt V.A „Sytuacja zdrowotna rodziny” 

ppkt 1, 5 -  nie zostały wypełnione, pkt VI „Potrzeby i oczekiwania osoby/rodziny zgłoszone 

podczas przeprowadzania wywiadu -  strona nie wpisała daty wywiadu, pkt VIII „Plan 

pomocy i działań na rzecz osoby lub rodziny” część dotycząca pracy socjalnej nie została 

wypełniona;

- w sprawie nr 2 (J.H.) -  w wywiadzie z dnia 4.09.2015 r. w pkt I „Dane osoby, z którą 

przeprowadzono wywiad, dane o rodzinie” ppkt 4, 7, 10, pkt II „Sytuacja mieszkaniowa 

osoby/rodziny” ppkt 1, 6, 11, 12, pkt V.A „Sytuacja zdrowotna rodziny” ppkt 5 -  nie zostały 

wypełnione, w pkt VI „Potrzeby i oczekiwania osoby/rodziny zgłoszone podczas 

przeprowadzania wywiadu” -  strona nie wpisała daty wywiadu, w pkt VIII „Plan pomocy 

i działań na rzecz osoby lub rodziny” część dotycząca pracy socjalnej nie została wypełniona, 

pkt IX „Plan pomocy zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej pomocy 

społecznej”- nie został zatwierdzony;

- w sprawie nr 3 (B.G.) -  w wywiadzie z dnia 26.01.2015 r. w pkt I „Dane osoby, z którą 

przeprowadzono wywiad, dane o rodzinie” ppkt 4, 7, 12, pkt II „Sytuacja mieszkaniowa 

osoby/rodziny” ppkt 1, pkt V.A „Sytuacja zdrowotna rodziny” ppkt 1, 5 -  nie zostały 

wypełnione, w pkt VI „Potrzeby i oczekiwania osoby/rodziny zgłoszone podczas 

przeprowadzania wywiadu” -  strona nie wpisała daty wywiadu, w pkt VIII „Plan pomocy 

i działań na rzecz osoby lub rodziny” część dotycząca pracy socjalnej nie została wypełniona, 

pkt IX „Plan pomocy zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej pomocy 

społecznej”- nie został wypełniony i zatwierdzony, w wywiadzie z dnia 24.08.2015 r., pkt IV 

„Plan pomocy i działania na rzecz osoby lub rodziny” część dotycząca pracy socjalnej 

nie została wypełniona, w pkt V „Plan pomocy zatwierdzony przez kierownika jednostki 

organizacyjnej pomocy społecznej”- nie został wypełniony i zatwierdzony, w wywiadzie 

z dnia 29.12.2015 r. pkt IV „Plan pomocy i działania na rzecz osoby lub rodziny” w polu 

świadczenia pieniężne wpisano pomoc w naturze w formie posiłków, część dotycząca pracy 

socjalnej nie została wypełniona, w wywiadzie z dnia 2.09.2016 r., w pkt I „Dane osoby, 

z którą przeprowadzono wywiad, dane o rodzinie” ppkt 4, 7, 9, 10, 14, pkt II „Sytuacja 

mieszkaniowa osoby/rodziny” ppkt 1, 10, 11, 12, pkt V.A „Sytuacja zdrowotna rodziny” ppkt 

1, 5 nie zostały wypełnione, pkt VI „Potrzeby i oczekiwania osoby/rodziny zgłoszone podczas



przeprowadzania wywiadu -  strona nie wpisała daty wywiadu, pkt VIII „Plan pomocy 

i działań na rzecz osoby lub rodziny” część dotycząca pracy socjalnej nie została wypełniona, 

- w sprawie nr 4 (L.B.) -  w wywiadzie z dnia 26.01.2015 r. w pkt I „Dane osoby, z którą 

przeprowadzono wywiad, dane o rodzinie” ppkt 4, 7, pkt II „Sytuacja mieszkaniowa 

osoby/rodziny” ppkt 1, pkt V. A „Sytuacja zdrowotna rodziny” ppkt 1, 5, pkt V B ppkt 4, 5, 

pkt V.C - nie zostały wypełnione, pkt VI „Potrzeby i oczekiwania osoby/rodziny zgłoszone 

podczas przeprowadzania wywiadu -  strona nie wpisała daty wywiadu, pkt IX „Plan pomocy 

zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej”- nie został 

wypełniony i zatwierdzony, w wywiadzie z dnia 24.08.2015 r. pkt IV „Plan pomocy 

i działania na rzecz osoby lub rodziny” część dotycząca pracy socjalnej nie została 

wypełniona, w pkt V „Plan pomocy zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej 

pomocy społecznej”- nie został wypełniony i zatwierdzony, w wywiadzie z dnia 29.12.2015 r. 

pkt IV „Plan pomocy i działania na rzecz osoby lub rodziny” w polu świadczenia pieniężne 

wpisano pomoc w naturze w formie posiłków, część dotycząca pracy socjalnej nie została 

wypełniona, w pkt V „Plan pomocy zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej 

pomocy społecznej” -  nie został wypełniony i zatwierdzony.

Wywiady środowiskowe analogicznie jak w sprawach zasiłków okresowych winny być 

sporządzone ze szczególną dbałością i starannością.

4. W sprawie nr 2 (J.H) decyzja Nr GOPS-I-424/U/15 z dnia 1.12.2015 r. zawiera oczywiste 

omyłki pisarskie. W uzasadnieniu przytoczono zapis, iż decyzją z dnia 9.09.2015 r. przyznano 

dożywianie w szkole, natomiast faktycznie udzielono ww. decyzją pomocy w naturze 

w formie posiłków, w punkcie wydawania posiłków.

Artykuł 107 k.p.a. w sposób jasny i precyzyjny wskazuje, jakie składniki winna 

zawierać decyzja. Mając powyższe na uwadze, powinna ona być sformułowana ze szczególną 

dbałością o jasność i precyzję wypowiedzi, musi być jednoznaczna i nie budzić jakichkolwiek 

wątpliwości. Zgodnie z art. 113 k.p.a organ administracji publicznej może z urzędu lub na 

żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne 

oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami 

wydaje się następujące zalecenia:

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

przyznanie decyzją administracyjną tymczasowego miejsca noclegowego.
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Podstawa prawna: art. 48 ust. 2, art. 106 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.).

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Aktualizację wywiadu środowiskowego u osób korzystających ze stałych form pomocy 

oraz gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie sporządzać nie rzadziej, niż 

co 6 miesięcy.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 4 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.

3. 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.

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

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

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznawać i wypłacać 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 przyznawać za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia 

ustalać, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc 

przez liczbę dni objętych świadczeniem. Ponadto osobie odbywającej karę pozbawienia 

wolności nie ustalać prawa do świadczeń z pomocy społecznej.

Podstawa prawna: art. 106 ust. 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.

5. 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
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osób. Do tak ustalonego dochodu nie wliczać jednorazowego pieniężnego świadczenia 

socjalnego, jakim jest pomoc postpenitencjarna oraz zapomoga pieniężna.

Mając na uwadze sprawę nr 2 (R.K.), w której przyznano i wypłacono stronie zasiłek 

okresowy za lipiec 2015 r. w wysokości 277,00 zł, zamiast w wysokości 317,00 zł, 

należy wyrównać stronie wysokość tego zasiłku.

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.).

Termin wykonania: niezwłocznie.

6. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przyznawać na okres 90 dni od dnia określonego

w decyzji, którym jest dzień złożenia wniosku, a w przypadku udzielenia świadczenia

w stanie nagłym -  dzień udzielenia tego świadczenia. W przypadku, gdy w okresie, 

w którym strona decyzją ma potwierdzone prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

zostanie objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, bądź zmieni się jej sytuacja majątkowa lub 

dochodowa niezwłocznie stwierdzić wygaśnięcie tej decyzji.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 

1793, ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

7. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustalać m.in. na

podstawie decyzji właściwego organu w sprawie emerytury/renty, dowodu otrzymania

emerytury/renty, zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki przez 

dziecko, zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu 

zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz 

składki na ubezpieczenie chorobowe.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 5b pkt 4, 7, 10, 12 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.

8. Decyzje administracyjne dotyczące świadczeń z pomocy społecznej realizować po upływie

terminu do wniesienia odwołania. Natomiast w sprawach, kiedy udzielenie pomocy jest 

niezbędne zwłaszcza ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego bądź ważny
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interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes stron decyzjom nadawać rygor 

natychmiastowej wykonalności.

Podstawa prawna: art. 130 § 1, art. 108 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.

9. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny. Zawierać w nich oznaczenie 

organu administracji publicznej, który je wydał oraz podpis z podaniem imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydawania decyzji. 

W podstawie prawnej decyzji przywoływać wszystkie faktyczne przepisy, które legły 

u podstawy jej wydania, tj. przepisy prawa materialnego, prawa ustrojowego i prawa 

procesowego, z powołaniem źródła publikacji. W rozstrzygnięciu decyzji dotyczących 

dożywiania dzieci wskazywać nazwiska dzieci, którym przyznano posiłki oraz okres na 

jaki zostały przyznane

Podstawa prawna: art. 107 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.

10. Błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydawanych przez organ 

administracji publicznej decyzjach prostować w drodze postanowienia.

Podstawa prawna: art. 113 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.

11. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych 

świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny 

z przeznaczeniem, bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych ograniczyć 

świadczenia, odmówić ich przyznania albo przyznać pomoc w formie świadczenia 

niepieniężnego.

Podstawa prawna: art. 11 ust. 1 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.

12. Wezwania do uzupełnienie wniosku sporządzać w sposób rzetelny. Zawierać w nich 

pouczenie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia w przypadku niezastosowania się do



wezwania.

Podstawa prawna: art. 113 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.

13. W przypadku osób, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej należy 

przeprowadzać wywiad alimentacyjny.

Podstawa prawna: art. 103, art. 107 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.), § 2 pkt 1 rozporządzenia 

z dnia 6 września 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1406).

Termin wykonania: na bieżąco.

14. W uzasadnieniu faktycznym decyzji wskazywać fakty, które organ uznał za udowodnione, 

dowody, na których się oparł oraz przyczyny, z powodu których innym dowodom 

odmówił wiarygodności i mocy dowodowej. Uzasadnienie faktyczne powinno być 

zgodne ze stanem faktycznym.

Podstawa prawna: art. 107 § 3 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.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 m arca 2004 r. o pom ocy społecznej (t.j. Dz. U. z  2016 r., poz. 
930 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w  term inie 7 dni od dnia otrzym ania zaleceń 
pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego we W rocławiu.
W  przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sform ułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejm ie proszę 
o poinform owanie tut. W ydziału, w term inie 30 dni od daty otrzym ania niniejszego pisma, o sposobie 
w ykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Zdrowia i Polityki S p o łG C z n e j

Otrzymują:
1. Pan Stanisław W icha

W ójt Gminy Kostomłoty
2. a/a
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