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Pani
Beata Sokolska
Kierownik 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Brzegu Dolnym

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 5, 6, 8 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.) 

zespół kontrolny w składzie: Marta Bożek -  starszy inspektor wojewódzki: przewodniczący 

zespołu, Monika Broniszewska -  starszy inspektor wojewódzki: kontroler, z Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu 

Dolnym, Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny, 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 5 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 okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Beata Sokolska zatrudniona na 

stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym od dnia 

1.01.1997 r. Pani Beata Sokolska ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie 

objętym kontrolą.



Podpisany przez Panią w dniu 26.10.2016 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 Brzegu Dolnym w zakresie zgodności zatrudnienia 

pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz 

realizacji zadań wynikających z cyt. 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, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy.

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

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

Gmina Brzeg Dolny nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach chronionych 

(art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy).

Ustalono, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 3a, 

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

Organ kontrolny ustalił, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 5, 

6, 9 ustawy. Pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 7, 8 ustawy nie były 

realizowane.

Ośrodek koordynuje realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

zgodnie z art. 110 ust. 4 ustawy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składał Radzie Gminy coroczne 

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

o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art. 110 ust. 5). W okresie objętym 

kontrolą kierował wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia 

niepełnosprawności do właściwych organów (art. 110 ust. 6).

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

a) błędny okres ustalenia uprawnienia do zasiłku okresowego, zasiłku celowego udzielonego 

osobie mającej trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

b) błędne ustalenie dochodu strony/rodziny w sprawach dotyczących przyznawania 

i wypłacania zasiłku okresowego, specjalnego zasiłku celowego dla osoby mającej 

trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, zasiłku stałego;



c) błędny tok postępowania w sprawach dotyczących udzielania schronienia;

d) błędnie doręczane decyzje administracyjne w sprawach dotyczących organizowania 

i świadczenia usług opiekuńczych, zasiłku celowego udzielonego osobie mającej trudności 

w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego oraz specjalnego zasiłku 

celowego;

e) błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydawanych decyzjach 

dotyczących organizowania i świadczenia usług opiekuńczych;

f) brak decyzji administracyjnej kończącej postępowanie w sprawie ustalenia prawa 

do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ust. 11 ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osoby mającej trudności 

w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego;

g) błędnie ustalana wysokość pomocy w formie zasiłków okresowych, zasiłków stałych.

Kierownik GOPS w Brzegu Dolnym spełnia odpowiednie wymogi w zakresie 

kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy tj. posiada wymagany staż pracy 

w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. 

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku spełniają wymogi odnośnie kwalifikacji 

zawodowych wskazane w art. 116 i 156 ustawy.

W okresie objętym kontrolą dodatek do wynagrodzenia 250 zł wynikający z art. 121 ust. 

3a ustawy otrzymywali wszyscy pracownicy socjalni terenowi zatrudnieni w GOPS.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje obszar Gminy Brzeg Dolny 

zamieszkały przez 15 614 mieszkańców, w tym 231 rodzin i osób samotnie gospodarujących 

objętych pracą socjalną.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 6 pracowników 

socjalnych terenowych (6 etatów). Zgodnie z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy, ośrodek pomocy 

społecznej zatrudnia 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 Brzegu Dolnym powyższy wskaźnik został spełniony 

w stosunku do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną.



W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków

okresowych stwierdzono następujące nieprawidłowości;

1. W sprawie nr 4 (E.F.) decyzją Nr GOPS.215000.002418.2015 z dnia 27.11.2015 r. 

przyznano stronie zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia od 1.11.2015 r. do 31.12.2015 r. 

w wysokości 317,00 zł zamiast od dnia 20 listopada 2015 r. tj. od dnia rejestracji 

w Powiatowym Urzędzie Pracy.

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. Zatem przesłanki, 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 z PUP. 

Wobec czego nie ma podstaw do tego, aby przyznawać zasiłek okresowy z tytułu 

bezrobocia osobie, która nie przedstawi stosownego dokumentu. 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 związku z powyższym wysokość zasiłku okresowego w listopadzie 2015 r. winna 

być przyznana i wypłacona w kwocie 116,27 zł.

2. W sprawie nr 5 (B.R.) strona złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku okresowego 

wmiesiącu lutym 2016 r. Decyzją Nr GOPS.215000.000596.2016 z dnia 2.03.2016 r. 

Ośrodek przyznał pomoc w wysokości 282,55 zł, na okres od 1.03.2016 r., 

do 31.05.2016 r. przyjmując za dochód strony dodatek mieszkaniowy w wysokości 

68,90 zł przyznany decyzją z dnia 18.02.2016 r. na okres od marca 2016 r. do sierpnia

4



2016 r. Wcześniej strona miała przyznany dodatek mieszkaniowy na okres od września 

2015 r. do lutego 2016 r. w wysokości 73,81 zł.

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.

W związku z powyższym należało przyznać stronie zasiłek okresowy w wysokości 

280,09 zł, w oparciu o dochód z miesiąca stycznia 2016 r. (73,81 zł).

W sprawdzonych sprawach przyznawania i wypłacania zasiłków celowych stwierdzono 

następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 3 (A.S.) przyznano stronie zasiłki celowe na zaspokojenie innych potrzeb. 

Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że pomoc ta była przyznawana na pokrycie 

kosztów pobytu w Schronisku Brata Alberta w Szczodrem przy ul. Trzebnickiej 28, 

a wysokość przyznanych zasiłków była przelewana bezpośrednio na konto Towarzystwa 

Pomocy Brata Alberta we Wrocławiu za pobyt strony w określonych w notach księgowych 

okresach.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt i) ustawy, schronienie jest świadczeniem niepieniężnym 

z pomocy społecznej w związku z czym nie powinno być przyznane w formie świadczenia 

pieniężnego (zasiłku celowego). Mając powyższe na uwadze, 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 ustawy -  udzielenie schronienia następuje przez 

przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego m.in. w schroniskach. 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). Przyznając pomoc 

winna ona być jasno określona. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż dany rodzaj pomocy 

należy wykazać w sprawozdaniach. Błędem jest wówczas wykazywanie pomocy w formie 

pieniężnej (zasiłku celowego) jako pomocy przyznanej w formie schronienia.
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W sprawdzonych sprawach dotyczących organizowania i świadczenia usług

opiekuńczych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (K.M.) decyzja Nr GOPS.204000.000997.2016 z dnia 26.04.2016 r. oraz 

Nr GOPS.204000.000372.2016 z dnia 4.01.2016 r. została doręczona stronie przez 

pracownika Ośrodka. Odbierający potwierdził doręczenie swym podpisem bez wskazania 

daty doręczenia.

Zgodnie z art. 39 k.p.a. organ administracji publicznej doręcza pisma 

za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. -  Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), przez swoich 

pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Na podstawie art. 46 § 1 

k.p.a. odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem 

daty doręczenia. W związku z powyższym pracownik winien dopilnować, aby doręczenie 

decyzji potwierdzone zostało zarówno podpisem jak i datą.

2. W sprawie nr 3 (I.D.) w decyzji administracyjnej Nr GOPS/8130/17/2015 z dnia

23.04.2015 r. jako datę początkową udzielonej pomocy wskazano dzień 27.03.2015 r. 

(wniosek o udzielenie pomocy wpłynął 21.04.2015 r.). Informacja ta nie jest zgodna 

ze stanem faktycznym bowiem zgodnie z przedłożoną kartą pracy za miesiąc kwiecień 

2015 r. usługi świadczone były od dnia 27.04.2015 r. 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. 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.

Niezależnie od powyższego w czasie czynności kontrolnych ustalono, iż opiekunka 

ma obowiązek po każdej wizycie potwierdzić zrealizowane usługi w karcie świadczeń.

Po analizie kart Pań K.M. i I.D. stwierdzono, że usługi świadczone były przez okres 

pełnego miesiąca. Wykonanie usługi nie zostało jednak potwierdzone każdorazowo przez 

świadczeniobiorcę. Na karcie brak podpisu świadczeniobiorcy po każdej wizycie
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opiekunki. Widnieje jeden podpis, który poświadczać ma wykonanie usług za okres 

pełnego miesiąca.

W sprawdzonych sprawach dotyczących udzielenia pomocy osobom mającym trudności 

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

nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (G.H.) w aktach sprawy znajduje się dokument potwierdzający osiągnięty 

przez członka rodziny dochód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, z którego 

wynika, iż osoba otrzymała wynagrodzenie pomniejszone m.in. o składkę PZU 

w wysokości 77,60 zł. Ustalając dochód rodziny nie uwzględniono w nim kwoty 

potrącenia w ww. wysokości.

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 

ustawanie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne 

określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

W związku z powyższym kwota 77,60 zł nie powinna podlegać pomniejszeniu i winna 

zostać uwzględniona w dochodzie rodziny.

2. W sprawie nr 2 (Z.B.) ze świadectwa zwolnienia z zakładu karnego wynika, że stronie 

w chwili opuszczania zakładu karnego udzielono zapomogi pieniężnej w wysokości 

60,00 zł. Ośrodek doliczył ww. kwotę do dochodu rodziny. Zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 

ustawy do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się jednorazowego pieniężnego 

świadczenia socjalnego.

Wobec powyższego kwota 60,00 zł nie powinna zostać ujęta w dochodzie rodziny.

3. W sprawie nr 2 (Z.B) strona dnia 21.01.2016 r. złożyła wniosek o objęcie prawem 

do świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ust. 11 ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ośrodek nie wydał decyzji 

w powyższym zakresie.
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Zgodnie z art. 104 k.p.a. -  organ administracji publicznej załatwia sprawę przez 

wydanie decyzji, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ww. ustawy -  dokumentem potwierdzającym prawo 

do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy jest decyzja wójta (burmistrza, 

prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, 

potwierdzająca to prawo. W przypadku braku prawa do wnioskowanej pomocy organ 

winien dokonać stosownego rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej, od której 

stronie przysługuje odwołanie.

4. W sprawie nr 3 (S.K.) wniosek o pomoc został złożony w miesiącu czerwcu 2015 r., 

natomiast decyzją Nr GOPS.210000.001260.2015 z dnia 25.06.2015 r. zasiłek celowy 

został przyznany w miesiącu lipcu 2015 r.

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 (...).

Ponadto w sprawie stwierdzono, iż decyzja Nr GOPS.290500.0012661.2015 z dnia

25.06.2015 r. doręczona została stronie w siedzibie Ośrodka. Odbierający potwierdził 

doręczenie mu decyzji bez wskazania daty jej odbioru. Zgodnie z art. 42 § 2 k.p.a -  pisma 

mogą być doręczane również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy 

szczególne nie stanowią inaczej. Na podstawie art. 46 § 1 k.p.a. odbierający pismo 

potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. 

W związku z powyższym pracownik winien dopilnować, aby doręczenie decyzji 

potwierdzone zostało zarówno podpisem jak i datą.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków stałych 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (T.Ch.) decyzją Nr GOPS.221000.001130.2016 z dnia 6.06.2016 r. 

przyznano stronie prawo do zasiłku stałego w wysokości 177,50 zł od 1.04.2016 r. 

do 31.03.2017 r. Na podstawie przedstawionej dokumentacji, stwierdzono, iż strona nabyła 

prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od 1.02.2016 r. do 31.03.2017 r. w  wysokości 153,00 zł 

miesięcznie. Pierwsza wypłata świadczeń z wyrównaniem za okres od lutego 2016 r. 

do kwietnia 2016 r. nastąpiła w miesiącu kwietniu w wysokości 459,00 zł. Ponadto 

od 22.02.2016 r. do 31.10.2016 r. mąż strony nabył prawa do zasiłku dla opiekuna



w wysokości 520,00 zł miesięcznie. Pierwsza wypłata za okres luty -  maj 2016 r. nastąpiła 

w maju 2016 r. w łącznej wysokości 1 698,70 zł.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że strona dochodem w postaci zasiłku 

pielęgnacyjnego dysponowała dopiero w kwietniu 2016 r., a dochodem z tytułu 

świadczenia opiekuńczego w maju 2016 r.

W związku z czym ustalając uprawnienie do zasiłku stałego należało przyjąć 

faktycznie uzyskiwane przez członków rodziny dochody z miesiąca poprzedzającego 

złożenie wniosku (w omawianym przypadku brak takich dochodów) i przyznać pomoc 

w pełnej wysokości tj. 514 zł od 1 kwietnia 2016 r., a następnie w związku z wypłatą 

zasiłku pielęgnacyjnego w kwietniu i zmianą dochodu o 10% kryterium dochodowego 

przeliczyć wysokość zasiłku stałego w oparciu o posiadany dochód i przyznać od maja 

pomoc w wysokości 437,50 zł. Następnie w maju, w związku z wypłatą zasiłku dla 

opiekuna nastąpiła kolejna zmiana dochodu o 10% odpowiedniego kryterium 

dochodowego co powodowało konieczność ponownego przeliczenia zasiłku stałego 

i ustalenia jego wysokości od czerwca w kwocie 177,50 zł.

Przyjąć należy, że przy ustalaniu dochodu, w oparciu o który przyznawane 

są świadczenia z pomocy społecznej, znaczenie ma faktycznie uzyskany dochód w danym 

miesiącu. Zgodnie z art. 8 ust. 12 ustawy -  w przypadku uzyskania jednorazowego 

dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby 

lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W związku z wypłatą w kwietniu 2016 r. zasiłku pielęgnacyjnego w łącznej 

wysokości 459,00 zł za okres od 1.02.2016 r. do 31.04.2016 r. oraz zasiłku dla opiekuna 

w łącznej wysokości 1 698,70 zł, kwotę świadczeń należało rozliczyć proporcjonalnie 

w częściach na miesiące, za które został on wypłacony i przyjąć, że strona dysponowała 

zasiłkiem pielęgnacyjnym dopiero w kwietniu oraz zasiłkiem dla opiekuna dopiero 

w maju.

W związku z powyższym pomoc winna być przyznana w wysokości 514,00 zł 

w kwietniu 2016 r., i w wysokości 437,50 zł w miesiącu maju 2016 r. oraz od czerwca 

w kwocie 177,50 zł.

2. W sprawie nr 5 (J.P.) strona wniosek o udzielenie pomocy złożyła 20.10.2015 r. Decyzją 

Nr GOPS.221000.002184.2015 z dnia 26.10.2015 r. przyznano stronie prawo do zasiłku 

stałego w wysokości 148,25 zł od 1.10.2015 r. do 31.10.2016 r. w oparciu o dochód 

uzyskany w miesiącu wrześniu 2016 r. w łącznej wysokości 1 097,26 zł (zasiłek



pielęgnacyjny -  153 zł, zasiłki rodzinne - 212 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

- 500 zł, dodatek mieszkaniowy -  216,86 zł i dodatek energetyczny 15,40 zł.).

Ustalono, że do 30.09.2015 r. strona pobierała zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł. 

Następne uprawnienie nabyła od 1.10.2015 r. do 31.10.2016 r. Świadczenie za okres 

październik -  listopad zostało wypłacone w listopadzie 2015 r. w łącznej wysokości 

306 zł.

W związku z powyższym uznać należy, że w miesiącu październiku nastąpiła utrata 

dochodu w postaci zasiłku pielęgnacyjnego. Strona dysponowała wówczas dochodem 

w łącznej wysokości 944,26 zł (zasiłki rodzinne -  212 zł, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego -  500 zł, dodatek mieszkaniowy -  216,86 zł i dodatek energetycznego

15.40 zł).

Mając na uwadze, iż wniosek o udzielenie zasiłku stałego wpłynął do Ośrodka 

w miesiącu październiku tj. miesiącu w którym utracony został dochód w postaci zasiłku 

pielęgnacyjnego, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, za dochód należało uznać sumę 

miesięcznych przychodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Wobec powyższego wysokość zasiłku stałego winna zostać ustalona w oparciu o dochód 

z października i wynosić 199,24 zł, a następnie w związku ze zmianą dochodu o 10% 

odpowiedniego kryterium dochodowego w miesiącu listopadzie (łączna wysokość dochodu 

1274,26 zł tj. zasiłki rodzinne 236 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego -  500,00 zł, 

zasiłek pielęgnacyjny 153 zł, dodatek mieszkaniowy 216,86 zł i dodatek energetyczny -

15.40 zł) należało zmienić od grudnia kwotę zasiłku stałego do wysokości 140,24 zł.

Przyjąć należy, że przy ustalaniu dochodu, w oparciu o który przyznawane

są świadczenia z pomocy społecznej, znaczenie ma faktycznie uzyskany dochód w danym 

miesiącu. Zgodnie z art. 8 ust. 12 ustawy -  w przypadku uzyskania jednorazowego 

dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby 

lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W związku z wypłatą w miesiącu listopadzie 2015 r. zasiłku pielęgnacyjnego 

w łącznej wysokości 306,00 zł za okres od 1.10.2015 r. do 30.11.2016 r. kwotę 

świadczenia należało rozliczyć proporcjonalnie w częściach na miesiące, za które został 

on wypłacony i przyjąć, że strona dysponowała zasiłkiem pielęgnacyjnym dopiero 

w miesiącu listopadzie.

W związku z powyższym pomoc winna być przyznana w wysokości 199,24 zł 

w miesiącu październiku i listopadzie, a od grudnia 2015 r. w wysokości 140,24 zł.
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W sprawdzonych sprawach dotyczących udzielania pomocy w formie zasiłków

celowych specjalnych stwierdzono następujące nieprawidłowości.

1. W sprawie nr 1 (K.B.) decyzja Nr GOPS.210000.000736.2016 z dnia 16.03.2016 r. 

doręczona została stronie w siedzibie Ośrodka. Odbierający potwierdził doręczenie mu 

decyzji bez wskazania daty jej odbioru. Zgodnie z art. 42 § 2 k.p.a -  pisma mogą być 

doręczane również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne 

nie stanowią inaczej. Na podstawie art. 46 § 1 k.p.a. odbierający pismo potwierdza 

doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. W związku 

z powyższym pracownik winien dopilnować, aby doręczenie decyzji potwierdzone 

zostało zarówno podpisem jak i datą.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami 

wydaje się następujące zalecenia:

1. 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 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. Mając na uwadze sprawę nr 4 (E.F.) dotyczącą 

zasiłku okresowego kwotę 200,73 zł należy zwrócić do budżetu państwa wraz 

z odsetkami w  wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

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.), art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Termin wykonania: 15 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

2. Za dochód przyjmować sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego 

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

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

pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne 

określone w odrębnych przepisach; kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych 

osób. W przypadku uzyskania jednorazowego dochodu należnego za dany okres, kwotę
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tego dochodu uwzględniać w dochodzie rodziny przez okres, za który uzyskano ten 

dochód. Mając na uwadze:

- sprawę nr 5 (B.R.) dotyczącą zasiłku okresowego kwotę 7,38 zł należy zwrócić 

do budżetu gminy,

- sprawę nr 1 (T.Ch.) dotyczącą zasiłku stałego należy stronie wyrównać kwotę 

należnego świadczenia w łącznej wysokości 596,50 zł za okres od 1.04.2016 r. 

do 31.05.2016 r.,

- sprawę nr 5 (J.P.) dotyczącą zasiłku stałego należy stronie wyrównać kwotę należnego 

świadczenia w wysokości 29,89 zł za łączny okres objęty kontrolą tj. od 1.10.2015 r. 

do 31.08.2016 r.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Termin wykonania: niezwłocznie.

Pomocy w formie schronienia w schronisku dla bezdomnych udzielać poprzez 

przyznanie decyzją administracyjną tymczasowego miejsca noclegowego.

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.

Decyzje administracyjne doręczać stronom za pokwitowaniem przez operatora 

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

W przypadku doręczania pism w lokalu organu administracji publicznej, dopilnować, aby 

odbierający pismo potwierdzał doręczenie mu pism swym podpisem ze wskazaniem daty 

doręczenia.

Podstawa prawna: art. 39, art. 42 § 2, art. 46 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 

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

Termin wykonania: na bieżąco.

Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny. Zawierać w nich dane zgodne ze 

stanem faktycznym. Błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki 

w wydawanych przez organ administracji publicznej decyzjach prostować w drodze 

postanowienia.



Podstawa prawna: art. 107, 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.

6. Postępowanie administracyjne kończyć poprzez wydanie stosownej decyzji 

administracyjnej rozstrzygającej sprawę co do jej istoty w całości lub części albo w inny 

sposób kończącej sprawę.

Podstawa prawna: art. 104 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 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 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.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
7 d rO tó /!a  I P n lii ł/lc iZdrowia i Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Pan Stanisław Jastrzębski 
Burmistrz Gminy Brzeg Dolny

2. a/a
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