
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI v
Wrocław, dnia«7 m września 2016 r.

PS-KNPS.431.6.23.2016.USZ

Pani
Elżbieta Rudnicka
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy
Dzierżoniów

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 6-8 lipca 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 Ministra Polityki Społecznej 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 z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Urszula Szczeblowska -  starszy inspektor 

wojewódzki, Helena Sławska -  starszy inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę 

kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58-200 

Dzierżoniów.

Zakres kontroli obejmował zgodność zatrudnienia pracowników jednostki 

z kwalifikacjami wymaganymi ustawą oraz realizację: 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. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 

6 lipca 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 roku 

przez Wicewojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2016 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Elżbieta Rudnicka zatrudniona 

na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów od dnia 17 lipca 

1990 r. Pani Elżbieta Rudnicka jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień.



Podpisany w dniu 12 września 2016 r. protokół kontroli, do którego nie wniesiono 

zastrzeżeń, zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli 

dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami działania Ośrodka 

Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników 

jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą 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, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19 i 20 ustawy. 

Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9 i 12 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, 3a, 4 i 5 ustawy. Nie realizuje natomiast zadań z art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, gdyż 

nikt nie wnioskował o tę formę pomocy. Organ kontrolny ustalił, że Gmina realizuje zadanie 

wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy. Pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 

7, 8 i 9 ustawy nie były wykonywane, bowiem nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie. 

Ponadto Gmina Dzierżoniów nie prowadzi i nie rozwija infrastruktury środowiskowych 

domów samopomocy (art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy).

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

dotyczące koordynacji realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składał Radzie Gminy coroczne sprawozdania 

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

alimentacyjne (art. 110 ust. 5) i nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, 

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi 

przepisami (art. 110 ust. 6), gdyż nie były zgłaszane takie potrzeby.

Na sformułowanie oceny wpływ miała następująca nieprawidłowość:

1. Brak przeliczenia zasiłku okresowego pomimo zmiany dochodu rodziny o kwotę wyższą 

niż 10% kryterium dochodowego.

W sprawie nr 2 (J.B.) decyzjąnr S.S.4012/167/15 z dnia 15.05.2015 r. przyznano stronie 

zasiłek okresowy od 1.05.2015 r. do 30.06.2015 r. w wysokości 442 zł miesięcznie. Z akt 

sprawy wynika, że w maju 2015 r. strona uzyskała od komornika alimenty w kwocie 400 zł,
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o otrzymaniu, których nie poinformowała Ośrodka. Ponieważ dochód rodziny strony zmienił 

się o kwotę większą niż 10% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w czerwcu strona 

winna otrzymać świadczenie w kwocie 242 zł.

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, pomniejszoną o: 1) miesięczne obciążenie 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne 

określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 3) kwotę 

alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Ponadto zgodnie z artykułem 106 ust. 3a 

ustawy, zmiana dochodu rodziny w okresie pobierania świadczenia pieniężnego nie wpływa 

na wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli kwota zmiany dochodu nie przekroczyła 10% 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Z wyjaśnień złożonych w trakcie kontroli przez Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej Gminy Dzierżoniów wynika, że w sprawie nr 2 (J.B.) w dniu 7.07.2016 r. zostało 

wszczęte postępowanie dotyczące nienależnie pobranego świadczenia w postaci zasiłku 

okresowego wypłaconego za czerwiec 2015 r. Pismem znak: S.S.031/266/16 z dnia 

19.09.2016 r. Kierownik Ośrodka poinformowała, że w dniu 15.07.2016 r. została wydana 

decyzja nr Ś.S.4012/224/16 ustalająca wysokość nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 

200 zł. W dniu 19.07.2016 powyższa kwota została odprowadzona na konto Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenie:

1. Przeliczenia wysokości świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej dokonywać 

w oparciu o art. 106 ust. 3 a ustawy o pomocy społecznej tj. za każdym razem, gdy kwota 

zmiany dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie pobierania 

świadczenia pieniężnego przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Przy czym zmiany 

odpłatności dokonywać od następnego miesiąca po faktycznej zmianie dochodu.

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.



Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (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 sformułowanego zalecenia pokontrolnego uprzejmie proszę 
o poinformowanie tutejszego Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie 
wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższego zalecenia lub przyczynach braku jego realizacji.

Do wiadomości:
1 .Pan Marek Chmielewski 

Wójt Gminy Dzierżoniów 
ul. Piastowska 1 
58-200 Dzierżoniów 
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