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Pani
Wiesława Horowska
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bardzie

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 29-31 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: Monika Broniszewska -  starszy inspektor wojewódzki, Marta Bożek 

-  starszy inspektor wojewódzki oraz Małgorzata Siłka -  inspektor wojewódzki, 

przeprowadzili kontrolę kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bardzie, 

ul. Grunwaldzka 6-8, 57-256 Bardo 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 wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy, obejmującą okres od dnia 

1 stycznia 2015 r. do dnia 29 sierpnia 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 Wiesława Horowska, która od 1 kwietnia 

2008 r. jest zatrudniona na stanowisku Kierownika OPS w Bardzie.

Pani Wiesława Horowska jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień.



Podpisany w dniu 25 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 Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bardzie 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, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy. 

Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 3, 7, 8, 9, 12, 15 ustawy nie były realizowane, bowiem 

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

Stwierdzono również, że Gmina 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 i 3, 3a ustawy. 

Ustalono, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 6 ustawy. Pozostałe 

zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 4, 7, 8 i 9 ustawy nie były wykonywane, bowiem nie 

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

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

W Gminie Bardo 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).

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

- brak spełnienia wskaźnika zatrudnienia określonego w ustawie o pomocy społecznej;

- pozostawienie w obrocie prawnym dwóch decyzji ustalających uprawnienia do zasiłku 

okresowego na ten sam okres, tj. od 1.05.2015 r. do 30.06.2015 r.;

- brak oświadczeń stron o wysokości uzyskanych dochodów w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku w sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych;

- błędnie udokumentowany dochód strony w sprawach dotyczących przyznawania 

i wypłacania zasiłków okresowych, pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu
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się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, przyznawania i wypłacanie zasiłków 

specjalnych celowych;

- przeprowadzenie wywiadu środowiskowego po upływie 14 dni roboczych od daty złożenia 

wniosku w sprawie dotyczącej przyznawania i wypłacania zasiłku okresowego;

- przeprowadzenie wywiadu środowiskowego na niewłaściwym druku w sprawach 

przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego;

- błędne oznaczenie organu administracji publicznej wydającego decyzje potwierdzające 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- podpisywanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych przez osobę nieupoważnioną;

- brak wskazania w decyzjach administracyjnych zakresu i miejsca świadczenia usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- lakoniczne, nierzetelne sporządzanie wywiadów środowiskowych w sprawach dotyczących 

organizowania i świadczenia usług opiekuńczych oraz dożywiania dzieci;

- brak wymaganego ustawą wniosku strony o udzielenie pomocy w formie usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- brak przeprowadzenia aktualizacji wywiadu w sprawie dotyczącej usług opiekuńczych 

i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej;

- zwiększenie ilości świadczonych godzin usług opiekuńczych od daty wcześniejszej niż data 

wniosku strony;

- błędne ustalanie dochodu osoby/rodziny w sprawach dotyczących dożywiania 

dzieci, przyznawania i wypłacania zasiłków stałych, organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- błędne przeliczanie odpłatności za pobyt strony w domu pomocy społecznej;

- błędne przeliczenie wysokości zasiłku stałego;

- nierzetelne sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących organizowania 

i świadczenia usług opiekuńczych oraz przyznawania i wypłacania zasiłków specjalnych 

celowych;

- błędne ustalenie odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi;

- naliczanie odpłatności stronie korzystającej z usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi pomimo wydania decyzji zwalniającej ją  z odpłatności;
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Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Bardo zamieszkałą przez 

5.324 mieszkańców (według stanu na dzień 30.06.2016 r.), w tym 75 rodzin i osób samotnie 

gospodarujących objętych pracą socjalną. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Bardzie na dzień 

kontroli zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych terenowych.

Zgodnie z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy 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 OPS w Bardzie zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych w pełnym 

wymiarze czasu pracy, nie mniej jednak jeden pracownik socjalny oprócz pracy socjalnej 

wykonuje inne dodatkowe zadania niewynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Zapis w powyższym kształcie został utworzony nie bez przyczyny. Zatrudnienie 

pracowników socjalnych we wskazanych proporcjach daje gwarancję wykonywania pracy 

socjalnej w sposób efektywny i co najważniejsze, skuteczny w rozwiązywaniu trudnych 

sytuacji życiowych osób korzystających z tej formy wsparcia oferowanej przez system 

pomocy społecznej. W związku z tym bardzo ważnym elementem polityki społecznej na 

szczeblu lokalnym (gminnym) jest utrzymanie zatrudnienia pracowników socjalnych 

w proporcjach określonych w przedmiotowym przepisie prawnym. Utrzymanie zatrudnienia 

na wskazanym minimalnym poziomie daje szansę na odpowiednie -  profesjonalne wsparcie 

osób lub rodzin znajdujących się w kryzysie, czego efektem może być całkowite 

usamodzielnienie się osoby lub rodziny, finansowe lub emocjonalne, a tym samym 

uniezależnienie się od systemu pomocy społecznej na dłuższy okres czasu.

Praca socjalna polega przede wszystkim na wspieraniu osób i rodzin 

w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych.

Mając powyższe na uwadze należy zaznaczyć, że realizacja innych zadań nie może 

powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może 

naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy 

społecznej. Wykonywanie dodatkowych zadań nie powinno odbywać się kosztem pracy 

socjalnej z klientem, która w tym czasie mogłaby być prowadzona. W związku z powyższym, 

stwierdzić należy, iż pomimo zatrudnienia 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze
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czasu pracy, jeden z nich nie realizuje w pełnym wymiarze czasu pracy zadań ustawowo 

przewidzianych dla pracowników socjalnych.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

okresowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 2 (B.Cz.) strona złożyła wniosek o udzielenie pomocy dnia 5.01.2015 r. 

Decyzją Nr 66/8123/b/27/2015 z dnia 13.01.2015 r. przyznano zasiłek okresowy od

1.01.2015 r. do 30.06.2015 r. w wysokości 244,87 zł miesięcznie. Następnie na wniosek 

złożony 4.05.2015 r., decyzją Nr 66/8123/1 b/27/2015 z dnia 15.05.2015 r. przyznano 

stronie zasiłek okresowy od 1.05.2015 r. do 31.07.2015 r. w wysokości 244,52 zł 

miesięcznie. W związku z powyższym w obrocie prawnym pozostawały dwie decyzje 

ustalające uprawnienie do pomocy na okres od 1.05.2015 r. do 30.06.2015 r. W maju 

wypłacono stronie 1 zasiłek okresowy w wysokości 244,87 zł (przyznany decyzją z dnia

13.01.2015 r.). Natomiast w czerwcu 2015 r. strona otrzymała 2 zasiłki okresowe 

w wysokościach 244,87 zł (przyznany decyzją z dnia 13.01.2015 r.) oraz 244,52 zł 

(przyznany decyzją z dnia 15.05.2015 r.). Powyższe zostało potwierdzone na podstawie 

list wypłat z maja i czerwca 2015 r.

Zgodnie z 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 (...). Natomiast na 

podstawie art. 38 ust. 2 zasiłek okresowy ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej -  do wysokości różnicy między kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota 

zasiłku nie może być wyższa niż 418 miesięcznie;

- w przypadku rodziny — do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny 

a dochodem tej rodziny.

Zgodnie z art. 38 ust. 3 kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może 

być niższa niż 50% różnicy między:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że ustawodawca nie dopuszcza możliwości 

przyznania zasiłku okresowego za okres miesiąca kalendarzowego w wyższej wysokości 

niż wskazana w art. 38 ustawy.

Dlatego też Ośrodek, po uzyskaniu kolejnego wniosku o udzielenie pomocy w formie 

zasiłku okresowego winien wszcząć postępowanie i rozeznać sytuację osoby/rodziny
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ustalając przyczynę złożenia podania o pomoc, a następnie rozważyć możliwość udzielenia 

wsparcia w innej formie. W przypadku braku okoliczności uzasadniających przyznanie 

pomocy należało wydać decyzję odmawiającą.

Dodatkowo na uwagę zasługuje art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. zgodnie z którym organ 

administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która dotyczy sprawy już 

poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną. W związku z powyższym należy 

podjąć działania w celu stwierdzenia nieważności decyzji Nr 66/8123/lb/27/2015 z dnia

15.05.2015 r.

2. W sprawie nr 2 (B.Cz.) dotyczącej przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego 

z tytułu bezrobocia decyzją Nr 66/8123/2b/27/2015 z dnia 18.08.2015 r., sprawie nr 3 

(K.Ch.) dotyczącej przyznania pomocy z tytułu bezrobocia decyzją Nr 

186/8123/lb/158/2016 z dnia 14.04.2016 r. oraz sprawie nr 4 (U.D.) dotyczącej pomocy 

przyznanej decyzjami Nr 37/8123/b2/l 17/2016 z dnia 13.07.2016 r., Nr 

147/8123/3b/88/2015 z dnia 12.10.2015 r., Nr 147/812l/lb/88/2015 z dnia 18.05.2015 r. 

i Nr 147/8123/b/88/2015 z dnia 7.01.2015 r. brakowało oświadczeń stron o wysokości 

uzyskanych dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Dochód osób 

ustalany był na podstawie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego i informacji PUP 

SEPI w sprawie nr 2 (B.Cz.) oraz informacji PUP SEPI w sprawie nr 3 (K.Ch.) i 4 (U.D.). 

Brakowało natomiast oświadczeń Stron o wysokości dochodów uzyskanych w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku, w tym dochodów osiągniętych z ewentualnych prac 

dorywczych.

W analizowanych sytuacjach 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.

3. W sprawie nr 3 (K.Ch.) w aktach dotyczących przyznania pomocy decyzją 

Nr 186/8123/b/l 58/2016 z dnia 26.02.2016 r. dołączone 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
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0 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.

4. W sprawie nr 4 (U.D.) strona złożyła wniosek o udzielenie pomocy w formie zasiłku 

okresowego w dniu 27.07.2015 r., natomiast wywiad środowiskowy został

przeprowadzony dopiero 19.08.2015 r. Zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni 

roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. 

W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika 

socjalnego ośrodka pomocy społecznej, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie 

przyznania świadczenia z pomocy społecznej (...).

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego stwierdzono 

następujące nieprawidłowości:

1. Wywiad środowiskowy w związku ze zgłoszeniem się osoby poszkodowanej w wyniku 

zaistniałego zdarzenia losowego został przeprowadzony na części I kwestionariusza 

wywiadu dotyczącego osób ubiegających się o przyznanie świadczeń pomocy społecznej, 

zamiast na części VII kwestionariusza wywiadu dotyczącego osób i rodzin 

poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także 

klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego.

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

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

10.09.2016 r. oraz § 10 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego 

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

11.09.2016 r., w przypadku ustalania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej

1 majątkowej osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego, pracownik 

socjalny przeprowadzający wywiad wypełnia część VII kwestionariusza wywiadu.

W sprawdzonych sprawach dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawach nr 1 (M.K.) -  w decyzji Nr 1/2016 z dnia 13.04.2016 r., nr 2 (P.B.) -  

w decyzji Nr 1/2016 z dnia 19.04.2016 r. i nr 3 (G.Z.) -  w decyzjach Nr 1/2016 z dnia

23.02.2016 r., Nr 1/2016 z dnia 01.03.2016 r. niewłaściwie wskazano organ wydający



decyzje, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bardzie, zamiast Burmistrza Miasta i Gminy 

Bardo. Organem właściwym, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, a nie Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Bardzie.

Ponadto wszystkie skontrolowane decyzje były podpisane przez Panią Agnieszkę 

Sozańską, w zastępstwie kierownika OPS Bardo, z up. Burmistrza Miasta i Gminy Bardo. 

Pani Agnieszka Sozańska pismem z dnia 31 stycznia 2013 r. została upoważniona przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Bardo do wydawania decyzji administracyjnych 

w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

W świetle zapisu art. 54 ust. 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych - wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej 

ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy może upoważnić kierownika 

ośrodka pomocy społecznej do załatwiania spraw i wydawania decyzji w jego imieniu 

dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

W sprawdzonych sprawach dotyczących organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawdzonych sprawach stwierdzono, że we wszystkich decyzjach administracyjnych 

brakowało wskazania zakresu oraz miejsca świadczonych usług.

Zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy, ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi 

opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Natomiast 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.

2. W sprawie nr 1 (R.B.) wywiady środowiskowe z dnia 2.01.2015 r., 1.07.2015 r.,

1.10.2015 r., 30.12.2015 r. oraz 4.01.2016 r. przeprowadzone zostały lakonicznie. W treści 

przedstawionych dokumentów nie uwzględniono w sposób rzetelny faktycznej sytuacji 

osoby. Z wywiadów wynika jedynie, że „klient prowadzi samodzielne gospodarstwo 

domowe. Mieszka samotnie. Jest bierny zawodowo z uwagi na wiek i niepełnosprawność. 

Utrzymuje się ze świadczeń emerytalnych z ZUS”.

Analogiczna sytuacja dotycząca nierzetelnie przeprowadzonego wywiadu 

środowiskowego została stwierdzona w sprawie nr 2 (M.M) w stosunku do wywiadu z dnia 

2.01.2015r.
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Mając na uwadze art. 50 ustawy -  zgodnie z którym, osobie samotnej, która 

z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej 

pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 

opiekuńczych, pracownik socjalny winien rzetelnie zbadać sytuację osoby ubiegającej się

0 pomoc. Jako, że katalog przesłanek uzasadniających objęciem usługami opiekuńczymi 

jest otwarty pracownicy socjalni winni w sposób indywidualny podchodzić do każdego 

przypadku. Brać pod uwagę konsekwencje wynikające z każdego schorzenia 

występującego u osoby ubiegającej się o usługi opiekuńcze. W omawianym przepisie 

wskazano, że usługi opiekuńcze przyznawane są osobie, która z innych przyczyn wymaga 

pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Przywołane unormowanie ma charakter 

otwarty i obejmuje zakresem każdą okoliczność uzasadniającą niezbędność korzystania 

z pomocy innej osoby. Osoba, która z jakiejkolwiek przyczyny nie jest w stanie 

samodzielnie zaspokoić potrzeb, a w szczególności zapewnić sobie samodzielnej 

egzystencji, może ubiegać się o przyznanie usług opiekuńczych. Pozbawienie pomocy ze 

strony innych osób należy rozumieć, jako brak możliwości zapewnienia sobie samemu 

takiej pomocy. W związku z powyższym okoliczności przyznania pomocy winny zostać 

poddane analizie przez pracownika socjalnego.

W omawianych sytuacjach pracownik socjalny nie zawarł w wywiadach 

środowiskowych przyczyny udzielonej pomocy. Nie ustalił czy osoby posiadają rodzinę

1 czy utrzymują z nią kontakt. Nie ujęto również danych o ewentualnej pomocy osób 

trzecich na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie usług. Ponadto w żaden sposób nie 

określono rodzaju schorzenia i zakresu w jakim powinna być świadczona pomoc, która 

winna być adekwatna do przyczyny jej udzielenia.

Mając na uwadze § 2 ust. 5 rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712) stwierdzić należy, 

że wywiad środowiskowy jest podstawowym instrumentem pracy pracownika socjalnego, 

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

ubiegającej się o 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.



3. W sprawie nr 1 (R.B.) decyzją Nr 257/8121/1 uop/7/2015 z dnia 1.07.2015 r. przyznano 

stronie pomoc w formie usług opiekuńczych bez wymaganego ustawą wniosku 

o udzielenie pomocy. Zgodnie z art. 102 ustawy -  świadczenia z pomocy społecznej są 

udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej 

osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc 

społeczna, zgodnie z art. 102 ust. 2 może być przyznana z urzędu. Wszczęcie 

postępowania z urzędu, zgodnie z art. 61 § 2 k.p.a., wymaga zgody osoby zainteresowanej. 

Przed wydaniem stosownej decyzji organ winien uzyskać zgodę osoby zainteresowanej 

na udzielenie jej pomocy.

4. W sprawie nr 1 (R.B.) stwierdzono, że Ośrodek nie przeprowadza aktualizacji wywiadów 

w sytuacjach kiedy zmianie uległy dane w nich zawarte. Ustalono, iż w analizowanych 

aktach zmianie ulegały wysokości przyznanych świadczeń z ZUS, pomimo tego Ośrodek 

nie weryfikował ich wysokości w miesiącu marcu 2015 r. i 2016 r. Dodatkowo strona 

nabyła prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od 1.09.2014 r. do 31.12.2016 r. w wys. 153 zł 

m-nie, który nie został doliczony do dochodu strony. W żaden sposób nie została 

udokumentowana nowa sytuacja dochodowa strony w wywiadzie środowiskowym. 

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.

5. W sprawie nr 1 (R.B) w aktach sprawy znajduje się podanie strony z dnia 12.10.2015 r. 

o zwiększenie ilości godzin świadczonych usług. Decyzją Nr 257/8121/2uop/7/2015 z dnia

1.10.2015 r. zwiększono stronie liczbę świadczonych usług od 1.10.2015 r. tj. od daty 

wcześniejszej niż wniosek strony. Na podstawie przedstawionej karty świadczeń ustalono, 

że pomoc w większym wymiarze czasu pracy realizowana była od 1.10.2015 r.

6. W sprawie nr 1 (R.B.) decyzją Nr 254/813/u/6/2013 z dnia 30.12.2015 r. zwolniono stronę 

z odpłatności za zrealizowane usługi opiekuńcze w wysokości wyższej niż faktyczna 

kwota jaką strona winna zwrócić z tytułu naliczonej odpłatności za realizację usług 

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

winna zawierać decyzja. Sentencja decyzji winna być sformułowana ze szczególną 

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

jakichkolwiek wątpliwości. Jako, że decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty i w chwili
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doręczenia wiąże organ administracji publicznej ze stroną, niedopuszczalne jest aby 

zawierała niezgodne ze stanem faktycznym rozstrzygnięcie.

W sprawdzonych sprawach dotyczących dożywiania dzieci stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 4 (J.K.) wywiad środowiskowy z dnia 4.01.2016 r. został przeprowadzony 

w sposób nierzetelny. Pracownik socjalny nie zawarł w nim informacji o faktycznych 

potrzebach rodziny, nie formułował wniosków, które stanowią podstawę planowania 

pomocy. W wywiadzie jest adnotacja, że rodzina oczekuje pomocy finansowej (brak 

wskazania celu), nie ma natomiast informacji, iż oczekuje pomocy niepieniężnej w formie 

dożywiania dziecka w szkole, która została przyznana.

Wywiad środowiskowy analogicznie jak w przypadku pomocy udzielonej w formie 

usług opiekuńczych 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 (E.D.) strona wniosek o udzielenie pomocy złożyła 4.12.2014 r. Sytuację 

dochodową rodziny ustalono na podstawie m.in. decyzji o przyznaniu renty z ZUS z marca 

2013 r., zamiast na podstawie dokumentu określającego wysokość otrzymanych świadczeń 

w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. listopadzie 2014 r. Biorąc pod uwagę 

zapis art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, za dochód uważa się sumę miesięcznych 

przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

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 2 (I.B.) stwierdzono, że Ośrodek nie przeprowadza aktualizacji wywiadów 

w sytuacjach, kiedy zmianie uległy dane w nich zawarte. Ustalono, iż w analizowanej 

sprawie zmianie ulegały wysokości przyznanych świadczeń z ZUS, pomimo tego Ośrodek 

nie weryfikował ich wysokości w miesiącu marcu 2015 r. i 2016 r. Ponadto ustalono, 

że aktualizacja wywiadu środowiskowego winna zostać przeprowadzona w miesiącu 

sieipniu 2015 r., gdyż wcześniejsza została sporządzona dnia 4.02.2015 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 przypadku osób
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korzystających ze stałych form pomocy, aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 

6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

2. W sprawie nr 1 (J.R.) decyzją Nr 1/813 l/OPS/1/2013 z dnia 20.01.2013 r. ustalono stronie 

odpłatność za pobyt w placówce w wysokości 696,93 zł miesięcznie od 1.01.2013 r. 

Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż odpłatność w ww. wysokości winna być 

ustalona od miesiąca kwietnia 2012 r. w oparciu o dochód z miesiąca marca 2012 r. 

w wysokości 995,62 zł. Za bezpodstawną należy uznać, zmianę odpłatności za pobyt w dps 

dopiero od miesiąca stycznia 2013 r. skoro strona dochodem w ww. wysokości 

dysponowała od marca 2012 r.

Następnie analizując sytuację dochodową strony stwierdzono, że w miesiącu marcu 

2013 r. dysponowała dochodem w wys. 1 033,41 zł. W związku ze zmianą dochodu

0 kwotę nieprzekraczającą 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej 

strona w dalszym ciągu winna ponosić odpłatność za pobyt w placówce w wysokości 

696,93 zł. Analogiczna sytuacja miała miejsce przy waloryzacji świadczeń z ZUS 

w miesiącu marcu 2014 r. Wówczas strona otrzymała kwotę świadczenia w wysokości

1 049,21 zł, co również nie przekroczyło 10% odpowiedniego kryterium dochodowego 

w stosunku do tego na podstawie którego ustalono odpłatność ostatnią obowiązującą 

decyzją (995,62 zł). Dopiero w miesiącu marcu 2015 r. w wyniku zmiany wysokości 

przyznanych świadczeń z ZUS do kwoty 1 077,97 zł nastąpiła zmiana dochodu o kwotę 

większą niż 10% odpowiedniego kryterium dochodowego co powinno skutkować zmianą 

decyzji i ustaleniem odpłatności za pobyt w placówce w wysokości 754,57 zł od miesiąca 

kwietnia 2015 r.

Zauważyć należy, że decyzją Nr 1/8131 /DPS/1 /2016 z dnia 12.01.2016 r. została 

zmieniona wysokość ponoszonej odpłatności do ww. kwoty jednak nastąpiło to dopiero od 

miesiąca stycznia 2016 r. tj. miesiąca w którym pracownik socjalny przeprowadził 

aktualizację wywiadu środowiskowego zamiast od miesiąca kwietnia 2015 r. tj. miesiąca 

następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana dochodu.

3. W sprawie nr 2 (I.B.) decyzją Nr OPS/8135/DPS/1/2015 z dnia 16.03.2015 r. ustalono 

stronie miesięczną odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 540,75 zł 

tj. 70% posiadanego dochodu w łącznej wys. 772,50 zł. (świadczenie z ZUS w wys. 

619,50 zł. przyznane od miesiąca marca 2014 r. oraz zasiłek pielęgnacyjny w wys. 153 zł). 

Decyzją Nr 1/813 l/DPS/1/2015 z dnia 12.01.2016 r. zmieniono odpłatność do kwoty po 

557,21 zł od 1 stycznia 2016 r. pomimo braku zmiany dochodu strony o kwotę większą niż



10% odpowiedniego kryterium dochodowego. Strona od marca 2015 r. dysponowała 

dochodem w łącznej wysokości 796,02 zł (świadczenia z ZUS w wysokości 643,02 zł 

i zasiłek pielęgnacyjny 153 zł).

Odnosząc się do omówionych nieprawidłowości zgodnie z art. 106 ust. 3 b ustawy 

-  zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie ponoszenia 

odpłatności za świadczenia niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli 

kwota zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Tak więc, jeśli 

zmiana dochodu w okresie ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 

przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego danej osoby to konieczna jest 

weryfikacja decyzji od miesiąca następnego przypadającego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana dochodu. Jeżeli zatem dochód osoby zmienił się np. w marcu 

i przekroczył 10% to decyzja powinna być zmieniona od kwietnia.

Zmiana średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej nie 

stanowi zmiany przepisów prawa, w związku z tym art. 106 ust. 5 ustawy nie ma w tym 

przypadku zastosowania i nie jest podstawą do zmiany decyzji o odpłatności strony za 

pobyt w domu pomocy społecznej.

Niezależnie od powyższego stwierdzono, że w decyzjach ustalających odpłatność 

za pobyt w domu pomocy społecznej rozstrzygano również o obowiązku gminy do 

wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w placówce, wskazując wysokość opłaty 

wnoszonej przez gminę. W związku z powyższym dokonywano zmian tych decyzji także 

w przypadku zmiany kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej, gdy 

koszt ten miał wpływ na wysokość opłaty wnoszonej przez gminę.

Problematyka dotycząca prawidłowości decyzji, w których ustalono odpłatność 

podmiotów zobowiązanych do ich wnoszenia nie jest jednolicie ujmowana 

w orzecznictwie. Organ kontrolny podziela w tym zakresie stanowisko wyrażone 

w wyroku WSA w Białymstoku z dnia 7.08.2012 r., II SA/Bk 423/12 przyjmując, że 

przepisy art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej nie nakładają obowiązku wydania 

decyzji o ustaleniu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w stosunku do osób innych 

niż osoba kierowana do domu pomocy społecznej. Powyższy przepis pozwala na ustalenie 

właściwości miejscowej organu uprawnionego do wydania decyzji o skierowaniu do domu 

pomocy społecznej i decyzji o ustaleniu opłaty za pobyt w placówce dla osoby kierowanej. 

Decyzje w tym zakresie wydaje organ gminy właściwej w dniu kierowania osoby do domu 

pomocy społecznej.



W art. 61 ust. 1 ustawy wskazano enumeratywnie krąg podmiotów zobowiązanych 

do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Są nimi w kolejności: 

mieszkaniec domu pomocy społecznej, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel 

ustawowy z dochodów dziecka, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której 

osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Zasada kolejności przyjęta 

w omawianym przepisie oznacza, że w sytuacji, gdy osoba umieszczona w domu pomocy 

społecznej nie jest w stanie ponosić kosztów pobytu w placówce, obowiązek wnoszenia 

opłat spoczywa na małżonku, w następnej kolejności na zstępnych, w dalszej kolejności na 

wstępnych, a jeszcze w dalszej -  na gminie, z której osoba została skierowana do domu 

pomocy społecznej.

W przypadku gdy osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty nie wywiązują się 

ze swego obowiązku, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana 

do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych 

na ten cel wydatków - art. 61 ust. 3 ustawy.

Przepisy ustawy o pomocy społecznej nie zawierają podstawy do rozstrzygania

0 obciążeniach gminy na rzecz domu pomocy społecznej, gdyż obowiązek wnoszenia 

odpłatności przez gminę jest obowiązkiem wynikającym bezpośrednio z przepisów prawa

1 nie wymaga konkretyzacji poprzez wydanie jakiejkolwiek decyzji administracyjnej.

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 (A.P.) w aktach dotyczących przyznania pomocy decyzją

Nr 81/8121/4crz/97/2015 z dnia 25.11.2015 r. dołączone 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.
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W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków stałych

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie ni 3 (M.B.) nie przeliczano wysokości zasiłku stałego przyznanego decyzją 

Nr 4/8123/1 s /l2/2015zm z dnia 4.03.2015 r. na okres od 1.03.2015 r. do 31.08.2016 r., 

pomimo zmiany dochodu rodziny o kwotę większą niż 10 % odpowiedniego kryterium 

dochodowego.

Zgodnie z art. 106 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej zmiana dochodu rodziny 

w okresie pobierania świadczenia pieniężnego o kwotę nie przekraczającą 10% kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie nie wpływa na wysokość przyznanego świadczenia.

2. W sprawie nr 4 (A.M.) decyzją Nr 4/8122/1 s / l3/2015zm z dnia 4.03.2015 r. zmieniono 

stronie wysokość zasiłku stałego od 1.03.2015 r. do kwoty 76,50 zł w oparciu o błędnie 

przyjęty dochód rodziny.

Zgodnie z art. 8 ust. 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 sytuacji, gdy dwie osoby w rodzinie posiadają prawo do zasiłku stałego, do 

wyliczenia zasiłku dla kolejnej osoby w rodzinie należy przyjąć fikcję prawną polegającą 

na ustaleniu kolejności osób, dla których wylicza się kwotę zasiłku. W ten sposób zasiłek 

przyznany pierwszej osobie będzie zaliczony do dochodu rodziny przy ustalaniu 

wysokości zasiłku dla drugiej osoby.

W razie zmiany sytuacji powodującej konieczność przeliczenia kwoty zasiłku, 

należy postąpić analogicznie jak w momencie przyznawania zasiłku -  jedna osoba 

w rodzinie będzie traktowana jako pierwsza, a zasiłek przyznany tej osobie będzie 

wliczony do dochodu rodziny przy ustalaniu wysokości zasiłku dla kolejnej osoby.

Ponadto nie przeliczono stronie wysokości zasiłku stałego pomimo zmiany 

wysokości dochodu rodziny o kwotę większą niż 10 % odpowiedniego kryterium 

dochodowego.

W powyższej sprawie decyzją Nr 4/8122/2s/l3/2015zm z dnia 1.10.2015 r. 

w związku ze zweryfikowaniem kryteriów dochodowych zmieniono stronie wysokość 

zasiłku stałego od 1.10.2015 r. na kwotę 95,52 zł w oparciu o błędnie przyjęty dochód 

rodziny.

Następnie w listopadzie 2015 r. ponownie uległa zmiana dochodu rodziny o kwotę 

większą niż 10% odpowiedniego kryterium dochodowego. W związku z powyższym



należało od grudnia 2015 r. ustalić nową wysokość zasiłku stałego w oparciu o dochód 

uzyskany w listopadzie.

W miesiącu styczniu również należało zweryfikować sytuację materialną rodziny 

w związku z faktem zaprzestania wypłacania dodatku mieszkaniowego. Należało wówczas 

ustalić na styczeń wysokość zasiłku stałego w oparciu o dochody uzyskane w miesiącu 

grudniu 2015 r.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

specjalnych celowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawach nr 1 (J.K.), nr 2. (R.F.) i nr 3. (M.M.) we wnioskach o udzielenie pomocy 

brakowało dokumentacji potwierdzającej sytuację dochodową strony/rodziny tj.:

- 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;

- decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury.

Zgodnie z art. 107 ust. 5b pkt 4 i 7 sytuację osobistą, rodzinną, dochodową 

i majątkową osoby lub rodziny ustala się m. in., na podstawie decyzji właściwego organu 

w sprawie renty, emerytury; 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.

2. We wszystkich sprawdzonych decyzjach stwierdzono brak ich uzasadnienia. Powołany 

w decyzjach przepis art. 107 § 1 k.p.a. wskazuje, że decyzja powinna zawierać m.in. 

uzasadnienie faktyczne i prawne. Przepis art. 107 § 4 k.p.a. pozwala na odstąpienie od 

uzasadnienia decyzji, jeżeli uwzględnia ona w całości żądania zgłoszone przy wszczęciu 

i w toku postępowania. Przyznanie świadczenia w formie specjalnego zasiłku celowego ma 

jednak charakter wyjątkowy. Skoro ustawodawca zastrzegł, że świadczenie to jest 

przyznawane jedynie "w szczególnie uzasadnionych przypadkach", to przypadek 

uzasadniający przyznanie tego świadczenia nie może należeć do przypadków zwykłych, 

powszechnych, zazwyczaj występujących. W sprawach z pomocy społecznej uzasadnienie 

faktyczne decyzji odgrywa bardzo istotną rolę, ponieważ dotyczy delikatnej sfery życia



osoby ubiegającej się o świadczenie. Dlatego też zarówno decyzja pozytywna, jak 

i decyzja negatywna, powinny zawierać pełne uzasadnienie faktyczne, tym bardziej, że 

decyzja o przyznaniu pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego wydawana jest 

w ramach uznania administracyjnego. Podjęcie decyzji jest możliwe po wnikliwym 

przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, a zatem pracownik socjalny winien 

wskazywać na celowość przyznania tego świadczenia, ponieważ będzie ono pozwalało 

osobie lub rodzinie ubiegającej się o jego przyznanie zaspokojenie niezbędnych potrzeb 

i umożliwi wyjście z trudnej sytuacji. Jako, że z treści złożonych wniosków ani wywiadów 

nie wynika jakie jest żądanie stron, nie można uznać, iż decyzja uwzględnia je w całości. 

Dlatego zasadne jest sporządzanie w decyzjach administracyjnych uzasadnień.

3. W sprawie nr 1 (R.F.) stwierdzono, że wniosek strony z dnia 11.03.2015 r. został złożony 

ze względu na trudną sytuację dochodową. Pracownik socjalny podczas przeprowadzania 

wywiadu środowiskowego nie ustalił przyczyny wystąpienia z wnioskiem o udzielenie 

pomocy. Brak jest konkretnych danych wskazujących przyczynę znalezienia się w ciężkiej 

sytuacji życiowej.

Wywiad środowiskowy analogicznie jak w przypadku pomocy udzielonej w formie 

usług opiekuńczych 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 organizowania i świadczenia 

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawdzonych sprawach stwierdzono, że we wszystkich decyzjach administracyjnych 

brakowało wskazania zakresu oraz miejsca świadczonych usług.

Zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy, ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi 

opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Natomiast 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.

2. W sprawie nr 1 (Z.B.) decyzja Nr 237/8121/1 uops/4/2015 z dnia 1.09.2015 r., oraz 

w sprawie nr 2 (J.G.) decyzje Nr 260/8121/lus/5/2015 z dnia 1.09.2015 r., i Nr 

3/8121/suop/3/2016 z dnia 4.01.2016 r. zawierały lakoniczne zapisy dotyczące ilości



przyznanych godzin usług. Widnieje w nich zapis, który wskazuje, iż jest to średnio 

1 godzina przez 15 dni roboczych w przypadku sprawy nr 1 (Z.B.) oraz średnio 1 godzina 

przez 12 dni roboczych w przypadku sprawy nr 2 (J.G.).

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

zawierać decyzja. Mając powyższe na uwadze, w szczególności jej sentencja powinna być 

sformułowana ze szczególną dbałością o jasność i precyzję wypowiedzi, musi być 

jednoznaczna i nie budzić jakichkolwiek wątpliwości.

3. W sprawie nr 1 (Z.B.), nr 2 (J.G), nr 3 (M.J.) dołączone do akt 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 na 

ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części 

finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.

4. W sprawie nr 1 (Z.B.) strona dnia 1.09.2015 r. złożyła wniosek o udzielenie pomocy 

3 osobowej rodzinie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi na okres od 1.09.2015 r. do 31.12.2015 r. Do wniosku 

dołączyła m.in. dokumentację potwierdzającą dochód uzyskany w miesiącu sierpniu 

2015 r. w wys. 2 700,20 zł. Ośrodek uwzględniając wskaźnik odpłatności w procentach 

wykazany w § 4 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189 poz. 1579 i 1598 ze zm.) 

błędnie przyjął w miesiącu wrześniu 2015 r. minimalny poziom dochodu od którego jest 

obliczana wysokość odpłatności, w wysokości 634 zł zamiast 542 zł. W wyniku 

powstałego błędu w sposób nieprawidłowy ustalił odpłatność strony za realizację usług 

w miesiącu wrześniu 2015 r. w wysokości 7% rzeczywistych kosztów ustalonej 

odpłatności zamiast 11% rzeczywistych kosztów.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie 

zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) w § 1 pkt 1 lit a — określono nowe kryterium 

dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej w wys. 634 zł obowiązujące od



1.10.2015 r. W związku z czym należało od miesiąca października ustalić odpłatność 

w oparciu o w/w kwotę, natomiast w miesiącu wrześniu o kwotę 542,00 zł, która zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

obowiązywała do 30.09.2015 r.

5. W sprawie nr 2 (J.G.) wywiady środowiskowe z dnia 2.01.2015 r., 1.09.2015 r. 4.01.2016 r. 

przeprowadzone zostały lakonicznie. W treści przedstawionych dokumentów brak jest 

informacji dotyczących relacji rodziny z ojcem dziecka. Strona nie pobiera świadczeń 

rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz dziecka w związku 

z czym ogromne wątpliwości budzi fakt czy faktycznie jego ojciec nie łoży żadnych kwot 

tytułem alimentów. W wywiadzie brak określenia przyczyny nieubiegania się 

o świadczenia rodzinne oraz alimentacyjne. Dodatkowo w I części wywiadu wykazano, iż 

w skład rodziny wchodzą cztery osoby, w następnych natomiast już tylko dwie. Ponadto 

stwierdzono, iż wniosek o udzielenie pomocy został oznaczony datą wpływu w sposób 

wadliwy, bowiem widnieje na nim data 1.01.2015 r., tj. dzień ustawowo wolny od pracy.

W opisanej powyżej sprawie, analogicznie jak w sprawach usług opiekuńczych 

wywiad środowiskowy winien być sporządzony w sposób staranny i rzetelny.

6. W sprawie nr 3 (M.J.) wniosek o udzielenie pomocy strona złożyła 12.08.2015 r. Ośrodek 

ustalając dochód rodziny przyjął kwotę dodatku mieszkaniowego w wysokości 310,21 zł 

wypłacanego od 1.08.2015 r. zamiast w wysokości 280,78 zł wypłaconego w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku tj. lipcu 2015 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 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 (...).

7. W sprawie nr 3 (M.J.) decyzją Nr 21/8121/us/5/2016 z dnia 4.01.2016 r. przyznano stronie 

pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi bez wymaganego ustawą wniosku o udzielenie pomocy.

Zgodnie z art. 102 ustawy -  świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na 

wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za 

zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna, 

zgodnie z art. 102 ust. 2 może być przyznana z urzędu.



Wszczęcie postępowania z urzędu, zgodnie z art. 61 § 2 k.p.a., wymaga zgody 

osoby zainteresowanej. Przed wydaniem stosownej decyzji organ winien uzyskać zgodę 

osoby zainteresowanej na udzielenie jej pomocy.

8. W sprawie nr 3 (M.J.) zgodnie z wydanymi decyzjami Nr 21/8121/us/5/2016-zm z dnia

9.02.2016 r. oraz nr 21/8121/1 us/5/2016 z dnia 1.04.2016 r. strona w miesiącu marcu 

winna mieć świadczone usługi opiekuńcze bezpłatnie, natomiast w miesiącu kwietniu 

winna ponosić odpłatność w wysokości 3,5 % rzeczywistych kosztów zrealizowanych 

usług za każdą godzinę. Ośrodek w miesiącu marcu naliczył stronie odpłatność w wys. 

21 zł, natomiast w miesiącu kwietniu pomimo obowiązku naliczenia odpłatności nie 

zobowiązał strony do jej uiszczenia.

Zgodnie z art. 104 § 2 k.p.a. -  decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości 

lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Natomiast zgodnie z art. 

110 k.p.a. -  organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od 

chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej.

W związku z powyższym błędem jest, aby Ośrodek po wystosowaniu decyzji 

zwalniającej z odpłatności naliczał stronie odpłatność lub nakładając obowiązek uiszczenia 

na Stronie odpłatności, właściwej kwoty nie naliczał.

9. W sprawie nr 3 (M.J.) decyzją Nr 21/8121/lus/5/2016-zm z dnia 23.05.2016 r. ustalono, 

iż specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi będą 

świadczone stronie od dnia 1.05.2016 r. nieodpłatnie.

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż w miesiącu kwietniu strona dysponowała 

dochodem w wys. 2 857,74 zł. W związku z czym należało naliczyć stronie w miesiącu 

maju 2016 r. odpłatność w wysokości 3,5% rzeczywistych kosztów realizacji usług.

Zapisy § 4 rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych 

usług opiekuńczych jednoznacznie określają sposób naliczania odpłatności za usługi. 

Zgodnie z zawartymi wskaźnikami przy dochodzie 4 osobowej rodziny w wys. 2 857,74 zł 

odpłatność winna być ustalona w wysokości 3,5% rzeczywistych kosztów.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami

wydaje się następujące zalecenia:

1. Uregulować kwestię zatrudnienia pracowników socjalnych tak, aby na jednego 

pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy przy realizacji 

zadań nałożonych ustawowo przypadało 2000 mieszkańców lub nie więcej niż 50 rodzin



i osób samotnie gospodarujących, przy czym pamiętać należy, że ośrodek powinien 

zatrudniać w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych. 

Podstawa prawna: art. 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

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

Termin wykonania: niezwłocznie.

2. Świadczenia z pomocy społecznej przyznawać i wypłacać za okres miesiąca 

kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz 

z wymaganą dokumentacją. W przypadku uzyskania kolejnego wniosku o udzielenie 

pomocy w tej samej formie w tym samym okresie, wszcząć postępowanie i rozeznać 

sytuację osoby/rodziny ustalając przyczynę złożenia podania o pomoc, a następnie 

rozważyć możliwość udzielenia wsparcia w innej formie. W przypadku braku 

okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy wydać decyzję odmowną.

W sprawie nr 2 (B.Cz.) dotyczącej zasiłku okresowego podjąć działania zmierzające do 

wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji Nr 66/8123/lb/27/2015 z dnia 15.05.2015 r., 

która dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 i 3, art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.) oraz art. 156 § 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 23, ze zm.).

Termin wykonania: niezwłocznie.

3. W celu ustalenia faktycznej sytuacji dochodowej osoby/rodziny przyjmować od osób 

osiągających dochód z prac dorywczych oświadczenia o wysokości uzyskanego dochodu. 

Podstawa prawna: art. 107 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

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

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Sytuację osobistą, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustalać na podstawie m.in. 

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 7 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. Wywiad środowiskowy przeprowadzać w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia 

wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia 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. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób lub rodzin poszkodowanych 

w wyniku zdarzenia losowego ustalać wypełniając część VII kwestionariusza wywiadu. 

Podstawa prawna: § 10 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego 

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

Termin wykonania: na bieżąco.

7. W decyzjach potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych wskazywać Burmistrza Miasta i Gminy Bardo, jako organ 

wydający decyzję.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, ze zm.). 

Termin wykonania: na bieżąco.

8. Doprowadzić do sytuacji aby decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podpisywane były przez osoby 

uprawnione, tj. Burmistrza Miasta i Gminy Bardo lub Kierownika OPS w Bardzie na 

podstawie stosownego przepisu.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, 

ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

9. W decyzjach administracyjnych przyznających usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wskazywać ich zakres, okres i miejsce 

świadczenia.

Podstawa prawna: art. 50 ust. 5 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 wykonania: na bieżąco.



10. 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 sierpnia 2016 r. w sprawie 

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

Termin wykonania: na bieżąco.

11. 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 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. 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.

12. Aktualizację wywiadu środowiskowego przeprowadzać gdy nastąpiła zmiana danych 

zawartych w wywiadzie, a w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy nie 

rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

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

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

Termin wykonania: na bieżąco.

13. Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych bądź zwiększenie wymiaru 

świadczonych usług od daty wcześniejszej niż faktyczna data złożenia wniosku przez 

stronę winny mieć uzasadnienie w udzieleniu danej osobie powyższej pomocy z urzędu. 

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

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

Termin wykonania: na bieżąco.

14. 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
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zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne 

określone w odrębnych przepisach; kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych 

osób.

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: na bieżąco.

15. 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 w sprawach nr 1 (J.R.) i nr 2 (I.B.) 

zweryfikować odpłatność za dps od stycznia 2015 r.

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: niezwłocznie.

16. Zmiany wysokości przyznanych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej dokonywać, 

jeżeli kwota zmiany dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny przekroczyła 

10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie.

Podstawa prawna: art. 106 ust. 3a 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.

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

organu administracji publicznej, który je wydał i podpis z podaniem imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydawania decyzji. Wskazywać 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 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. Sentencję 

decyzji formułować ze szczególną dbałością o jasność i precyzję wypowiedzi, musi być 

jednoznaczna i nie budzić jakichkolwiek wątpliwości.

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.
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18. Odpłatność strony za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi ustalać z uwzględnieniem posiadanego dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub na osobę w rodzinie w oparciu o aktualnie obowiązujące kryterium 

dochodowe osoby samotnie gospodarującej oraz wskaźnik odpłatności

W związku z tym, zgodnie z protokołem, w sprawie nr 1 (Z.B.) zweryfikować odpłatność 

strony za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi za 

okres 1.09.2015 r. -  31.12.2015 r.

Podstawa prawna: § 4 rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 

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

Termin realizacji: niezwłocznie.

19. Decyzję administracyjną kończącą postępowanie oraz doręczoną stronie, realizować 

zgodnie z treścią w niej zawartą.

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.

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 może w term inie 7 dni od dnia otrzym ania zaleceń 
pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora W ydziału Zdrow ia i Polityki Społecznej 
Dolnośląskiego U rzędu W ojewódzkiego we W rocławiu.
W  przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sform ułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę 
o poinform owanie tut. W ydziału, w term inie 30 dni od daty otrzym ania niniejszego pisma, o sposobie 
wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki bpolac¿nfc;j

Otrzymują:
1. Pan K rzysztof Żegański

Burm istrz M iasta i Gminy Bardo
2. a/a
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