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w Udaninie

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: Helena Sławska -  starszy inspektor 

wojewódzki oraz Małgorzata Siłka -  inspektor wojewódzki przeprowadzili kontrolę 

kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Udaninie, 55-340 Udanin 86b 

z zakresu zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi 

ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji: zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym -  art. 17 ust. 1 ustawy, zadań własnych gminy -  art. 17 ust. 2 ustawy, 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 ust. 1 ustawy, 

a także zadań wynikających z art. 110 ustawy, obejmującą okres od dnia 1 stycznia 

2015 r. do dnia 26 września 2016 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Lidia Hołodniuk, która 

z dniem 26 marca 1997 r., na podstawie Uchwały Nr 35/97 Zarządu Gminy w Udaninie 

z dnia 26 marca 1997 r., została powołana na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Udaninie. Pani Lidia Hołodniuk jest odpowiedzialna 

za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.



Podpisany w dniu 9 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 pozytywnie z nieprawidłowościami działania 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie w zakresie zgodności zatrudnienia 

pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz 

realizacji zadań wynikających z cytowanej ustawy.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik GOPS w Udaninie 

spełnia odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych wskazane wart. 122 

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

społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Także 

pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku spełniają wymogi odnośnie kwalifikacji 

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

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

społecznej otrzymywali wszyscy pracownicy socjalni realizujący pracę socjalną. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników 

socjalnych,uwzględniając liczbę mieszkańców Gminy.

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

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

19, 20 ustawy.

W okresie objętym kontrolą nie były zawierane kontrakty socjalne. Ustawa 

o pomocy społecznej definiuje w art. 6 pkt 6 kontrakt socjalny jako pisemną umowę, 

zawartą przez pracownika socjalnego z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą 

uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań 

zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. 

Pracownik socjalny, w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, 

zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, może zawrzeć kontrakt 

socjalny, określając sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub 

rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej (art. 108 ustawy). Kontrakt socjalny 

jest jednym z instrumentów pracy socjalnej. Wskazuje osobie lub rodzinie kierunki 

działań umożliwiających wyjście z trudnej sytuacji, mobilizuje do własnej aktywności, 

wzmacnia wiarę we własne siły, zapewnia możliwość korzystania z potrzebnego 

doradztwa lub szkoleń oraz pomocy finansowej, jak również określa sposób wsparcia 

działań podopiecznego przez pracownika socjalnego. W swojej formie kontrakt jest
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sprecyzowanym zapisem zobowiązań dwóch stron (pracownika socjalnego i klienta 

pomocy społecznej). Zawierany kontrakt socjalny powinien uwzględniać indywidualne 

potrzeby i predyspozycje osoby.

Zadania z art. 17 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9, 11, 12 i 15 ustawy niebyły realizowane, 

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

Ustalono, że Kierownik Ośrodka nie posiada upoważnienia do wydawania decyzji 

administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, o którym 

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

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

Dokumentacja dotycząca wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przygotowywana jest przez 

pracowników socjalnych GOPS, a następnie przekazywana do Urzędu Gminy celem 

podpisania przez Wójta Gminy Udanin.

Ponadto stwierdzono, że Gmina Udanin realizuje zadania własne wynikające z art. 

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

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

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

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

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

w okresie objętym kontrolą było realizowane w odniesieniu do Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Udanin przyjętej Uchwałą Nr XLIX.218.2014 Rady 

Gminy w Udaninie z dnia 29 października 2014 r.

W Gminie Udanin zadanie wskazane w art. 110 ust. 5 ustawy dotyczące 

wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy 

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

w ramach świadczonej pracy socjalnej udzielali informacji o możliwości składania 

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

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi 

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

udostępniali druki, udzielali informacji oraz pomocy w ich wypełnianiu. Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Udaninie składał Radzie Gminy coroczne 

sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy 

społecznej (art. 110 ust. 9).
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Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

1. Brak dokumentu potwierdzającego sytuację dochodową osoby tj. decyzji 

właściwego organu w sprawie renty (...).

W przypadku sprawy nr 2 (R.Z.) dot. przyznawania zasiłku celowego stwierdzono, 

że przy ustalaniu sytuacji dochodowej strony celem wydania decyzji 

nr 8212/41/2015 z dnia 23.01.2015 r. do dokumentacji sprawy załączono wyłącznie 

odcinek renty z m-ca stycznia 2015 r.

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

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

w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku 

przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia 

kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty 

socjalnej, a także dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego 

lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego 

świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej 

oraz renty socjalnej. Zatem do akt należało dołączyć decyzję właściwego organu 

w sprawie renty.

2. Brak pokwitowania odbioru decyzji.

W sprawie nr 2.A.B-R. stwierdzono brak pokwitowania przez Stronę odbioru decyzji 

nr 8223/32/2015 z dnia 18.09.2015 r. przyznającej pomoc w formie dożywiania 
dzieci.

Także we wszystkich skontrolowanych sprawach dot. ustalania odpłatności za pobyt 

osoby w dps, wydane decyzje nie zawierały potwierdzenia ich odbioru przez stronę - 

wysłane były na adres DPS.

Zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, odbierający pismo 

potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.

3. Niejasne formułowanie rozstrzygnięcia decyzji administracyjnych.

We wszystkich skontrolowanych sprawach dot. przyznania pomocy w formie 

posiłku stwierdzono, że w decyzjach nie wskazano rodzaju posiłku, terminu jego 

wydawania oraz kosztu posiłku.
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Zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. decyzje administracyjne winny zawierać m.in. 

powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Organy administracji wydające decyzję administracyjną, powinny formułować 

rozstrzygnięcie w taki sposób, aby było ono zrozumiałe i jasne dla adresata decyzji. 

Rozstrzygnięcie w sprawach pomocy społecznej musi w szczególności spełniać 

warunek jasności, ponieważ wielokrotnie jest kierowane do osób, które mają kłopoty 

z prawidłowym odczytaniem przedkładanych im treści.

4. Nieterminowe przeprowadzenie wywiadu aktualizacyjnego.

W sprawie nr l.W.H-N. do decyzji nr 8226/16/2015 z dnia 21.09.2015 r. dot. 

ustalenia odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej wywiad 

środowiskowy przeprowadzono w dniu 19.08.2015 r. Aktualizacja wywiadu została 

sporządzona w dniu 9.03.2016 r., tj. po upływie 6 miesięcy. Do dnia kontroli nie 

sporządzono kolejnego wywiadu aktualizacyjnego.

Także w sprawie przyznawania zasiłku stałego w sprawie nr 3 (S.G.) do decyzji nr 

8210/223/2014 z dnia 15.07.2014 r. przeprowadzono wywiad środowiskowy w dniu 

10.07.2014 r., aktualizację wywiadu sporządzono w dniu 12.01.2015 r., a kolejną 

dopiero w dniu 5.10.2015 r. - tj. po upływie 6 miesięcy.

Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej w stosunku do osób 

korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadów należy sporządzać 

nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

5. Nieprawidłowe ustalenie wysokości zasiłku okresowego.

W sprawie nr 1 (K.K.) osobie opuszczającej zakład kamy decyzjąnr 8211/154/2015 

z dnia 8.06.2015 r., przyznano zasiłek okresowy w wysokości 271,00 zł miesięcznie 

od 1.06.2015 r. do 30.09.2015 r. W sierpniu 2015 r. nastąpiła zmiana sytuacji 

dochodowej, ponieważ Strona uzyskała dochód w wysokości 520,00 zł miesięcznie, 

z wyrównaniem od kwietnia 2015 r. Decyzjąnr 8211/205/2015 z dnia 12.08.2015 r. 

zmieniono wysokość zasiłku okresowego z kwoty 271,00 zł na kwotę 30,00 zł 

miesięcznie, począwszy od 1.08.2015 r.

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

lub rodziny w okresie pobierania świadczenia pieniężnego wpływa na wysokość 

świadczenia pieniężnego, jeżeli kwota zmiany przekroczyła 10% odpowiednio
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kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego 

na osobę w rodzinie.

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

miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub 

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

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

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

społecznej, znaczenie ma faktycznie uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego 

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

złożony. Faktyczne uzyskanie dochodu nastąpi wówczas, kiedy Stronie zostaną 

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

W związku z powyższym, zmiana wysokości zasiłku okresowego powinna nastąpić 

od września 2015 r. a nie od sierpnia 2015 r. W wyniku wydania w dniu 

28.09.2016 r. decyzji nr 8211/174/2016 zmieniającej wysokość zasiłku okresowego 

na sierpień 2015 r. i wyrównania Stronie świadczenia w wysokości 241 zł 

(wypłaconego w dniu 3.10.2016 r.) odstępuje się od wydania zalecenia.

6. Nieprawidłowe ustalenie prawa do pobierania pomocy w formie zasiłku stałego.

1. W sprawie nr 1 (M.W.) decyzjąnr 8210/209/2015 z dnia 13.08.2015 r. przyznano 

Stronie zasiłek stały ze względu na niezdolność do pracy z powodu wieku, 

od dnia 10.08.2015 r. M.W. ukończył w dniu 9.08.2015 r. 65 rok życia, natomiast 

wiek emerytalny osiągnął w wieku 65 lat i 11 miesięcy, czyli w dniu 9.07.2016 r. 

i od tego dnia należało przyznać w/w świadczenie.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie 

samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej, natomiast w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy, 

całkowita niezdolność do pracy określona jest w ustawie z dnia 17.12.1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 887).

W związku z powyższym powstałą nadpłatę zasiłku stałego w łącznej wysokości 

6496,29 zł za okres od dnia 10.08.2015 r. do dnia 8.07.2016 r. należy zwrócić 

do budżetu państwa (od dnia 10.08.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. - 2.716,42 zł) 

oraz do budżetu gminy (od dnia 1.01.2016 r. do dnia 8.07.2016 r. - 3.779,87 zł).
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Z informacji uzyskanej z GOPS w Udaninie pismem z dnia 21.10.2016 r. wynika, 

że Pan M.W. w dniu 21.10.2016 r. dokonał wpłaty nadpłaconego świadczenia 

za okres od dnia 10.08.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 2.929,42 zł, w tym 

kwota 213 zł (odsetki) na konto GOPS w Udaninie, które w dniu 25.10.2016 r. 

przekazano na konto DUW.

Pismem z dnia 28.11.2016 r. Kierownik GOPS poinformował, że zwrot zasiłku 

stałego za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 8.07.2016 r. w wysokości 

3.779, 87 zł rozłożono na raty. Spłata I raty w wysokości 1.889,87 zł została 

dokonana w dniu 28.11.2016 r. na konto GOPS w Udaninie. Spłata II raty 

w wysokości 1.889,87 zł została wyznaczona do dnia 28.12.2016 r.

Wobec powyższego odstępuje się od wydania zalecenia dot. zwrotu zasiłku 

stałego za ten okres.

2. W sprawie nr 3 (S.G.) Strona złożyła w dniu 10.06.2016 r. wniosek o przyznanie 

zasiłku stałego, dołączając orzeczenie o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności z dnia 17.05.2016 r., z którego wynikało, że ustalony 

umiarkowany stopień niepełnosprawności datuje się od dnia 14.02.2013 r. 

Decyzją Nr 8210/124/2016 z dnia 29.06.2016 r. przyznano Panu S.G. zasiłek 

stały od 10.06.2016 r. pomimo, że uprawnienie do zasiłku w/w posiadał 

od 1.06.2016 r. Decyzją nr/8210170/1/2016 z dnia 27.09.2016 r. wyrównano 

Stronie zasiłek stały za okres od 1.06 - 9.06.2016 r. w wysokości 181,20 zł, który 

wypłacono w dniu 27.09.2016 r.

Zasiłek stały przyznawać z uwzględnieniem art. 37 ust. 1-2 ustawy o pomocy 

społecznej. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznawać i wypłacać 

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

złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, zgodnie z art. 106 ust. 3 

ustawy.

7. Nieprawidłowe wskazanie w decyzji formy przyznanego świadczenia.

W skontrolowanej sprawie nr 3 (J.G.) w decyzji nr 8212/8/2015 z dnia 15.01.2015 r. 

stwierdzono błędne wskazanie formy świadczenia tj., zamiast zasiłku celowego 

specjalnego, wskazano: zasiłku celowego. Zasiłek celowy specjalny jest szczególną 

formą wsparcia. Podkreśla wyjątkową okoliczność przyznawania świadczeń na 

specjalnych zasadach, przede wszystkim dlatego, że beneficjenci nie spełniają
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ogólnych kryteriów otrzymania pomocy. Mając na uwadze powyższe wydawane 

decyzje administracyjne w przedmiotowej sprawie powinny zawierać prawidłową 

formę przyznawanej pomocy.

8. Brak wskazania rodzaju przyznanej pomocy tj. zasiłku do 6 tys. zł.

W wydanej decyzji administracyjnej przyznającej zasiłek celowy na pokrycie 

wydatków związanych z klęską żywiołową nie wskazano rodzaju przyznanej 

pomocy tj. zasiłku do 6 tys. zł.

Wniosek o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego, o którym mowa w art. 

40 ust. 2 i 3 ustawy podlega rozpoznaniu w trybie przepisów ustawy o pomocy 

społecznej oraz w oparciu o stosowane odpowiednio (na podstawie art. 14 tej 

ustawy) przepisy k.p.a. Organ rozpatrując wniosek o przyznanie pomocy osobom 

poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej, na podstawie całokształtu materiału 

dowodowego, winien wskazać w osnowie decyzji, który rodzaj zasiłku (do 6 tys. zł) 

jest przedmiotem rozstrzygnięcia, z uwzględnieniem faktycznie przyznanej kwoty.

W wyniku kontroli sformułowane zostały następujące zalecenia:

1. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustalać 

na podstawie dokumentów wymienionych w art. 107 ust. 5b ustawy, 

w szczególności decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, 

świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego (...), a także dowodu 

otrzymania renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku 

przedemerytalnego (...).

Podstawa prawna: art. 107 ust. 5b pkt 4 i 10 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. Decyzje administracyjne doręczać stronom za pokwitowaniem przez operatora 

pocztowego, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub 

organy. W przypadku doręczania korespondencji przez pracowników, dopilnować 

aby odbierający pismo potwierdził doręczenie swym podpisem, ze wskazaniem daty 

doręczenia.

Podstawa prawna: art. 39 i 46 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.).
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Termin wykonania: na bieżąco.

W przypadku przyznawania pomocy w formie posiłku w ramach programu 

rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w rozstrzygnięciu decyzji 

wskazywać rodzaj i koszt posiłku oraz termin jego wydawania.

Podstawa prawna: 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.

W stosunku do osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadów 

sporządzać nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

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

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

Termin wykonania: na bieżąco.

Przeliczenia wysokości świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w okresie 

jego pobierania przez stronę dokonywać w oparciu o art. 106 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej tj. gdy kwota zmiany dochodu osoby samotnie gospodarującej 

lub rodziny przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Za dochód uważać sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego 

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

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

inaczej (...).

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3, 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.

W przypadku decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej w formie 

zasiłku stałego prawidłowo określać wiek osoby ubiegającej się o przedmiotową 

pomoc.
Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznawać i wypłacać za okres 

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

wraz z wymaganą dokumentacją.



Podstawa prawna: art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.), art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 887).

Termin wykonania: na bieżąco.

7. W rozstrzygnięciu decyzji administracyjnych przyznających pomoc w formie 

specjalnych zasiłków celowych prawidłowo wskazywać formę przyznawanego 

świadczenia.

Podstawa prawna: art. 41 pkt 1 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.

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

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

ustawy o pomocy społecznej, ze wskazaniem, który rodzaj zasiłku celowego 

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

z uwzględnieniem faktycznie przyznanej kwoty.

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

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

Termin wykonania: na bieżąco.

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 terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne 
zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

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

Otrzymują:
1.Pani Teresa Olkiewicz 

Wójt Gminy Udanin
2.a/a
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