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Pani
Anna Delanowska
p.o. Kierownik 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Mściwojowie

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 2 - 4  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.) 

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 Mściwojowie, Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów, 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 2 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 okresie objętym kontrolą jednostką kierowała:

1. Pani Krystyna Pobihon zatrudniona na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mściwojowie do dnia 28 stycznia 2015 r.

1%



2. Pani Anna Delanowska - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Mściwojowie od dnia 29 stycznia 2015 r.

Za wykonywane zadania w okresie do dnia 28 stycznia 2015 r. odpowiedzialność 

ponosi Pani Krystyna Pobihon, natomiast od 29 stycznia 2015 r. Pani Anna Delanowska.

Podpisany przez Panią 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 Mściwojowie 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 2, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy.

Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 3, 6, 7, 8, 9, 15 ustawy nie były realizowane, 

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

Dodatkowo stwierdzono, iż Gmina Mściwojów nie posiada Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych od 2014 r.(art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy). Ponadto 

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, 

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

Organ kontrolny ustalił, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 4, 6 

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

realizowane. Gmina Mściwojów nie prowadzi i nie rozwija infrastruktury środowiskowych 

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

Ośrodek nie realizuje zadania wskazanego w art. 110 ust. 4 ustawy tj. nie koordynuje 

realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, gdyż Gmina Mściwojów 

od 2014 r. nie posiada opracowanego wymaganego ustawowo ww. dokumentu.

P.o. 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) zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego osoby nieposiadającej kwalifikacji 

zgodnie z art. 116 i 156 ustawy, wypłacenie dodatku za pracę w terenie pracownikowi 

nieposiadającemu kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika 

socjalnego;

b) wykonywanie przez pracowników socjalnych dodatkowych zadań niewynikających 

z ustawy o pomocy społecznej, a przez to brak spełnienia wskaźnika zatrudnienia 

pracowników socjalnych zgodnie z art. 110 ust. 12 ustawy;

c) błędnie doręczane decyzje administracyjne w sprawach zasiłków okresowych, zasiłków 

stałych;

d) błędne oznaczenie organu administracji publicznej w decyzjach administracyjnych 

potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz brak wskazania w nich 

numeru PESEL świadczeniobiorcy;

e) brak wskazania w decyzjach administracyjnych ustalających prawo do usług opiekuńczych 

zakresu świadczonych usług, miejsca ich świadczenia oraz jednoznacznego zapisu 

określającego sposób naliczenia odpłatności;

f) brak decyzji administracyjnej kończącej postępowanie w sprawie ustalenia prawa do usług 

opiekuńczych oraz decyzji zmieniającej wysokość ponoszonej odpłatności za usługi 

opiekuńcze;

g) brak aktualizacji wywiadów w sytuacjach zmiany danych w nich zawartych w sprawach 

dotyczących usług opiekuńczych;

h) ustalenie dochodu z tytułu zatrudnienia na podstawie błędnie wystawionego zaświadczenia 

o wysokości osiągniętego wynagrodzenia w sprawie dożywiania dzieci oraz specjalnego 

zasiłku celowego;

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że Pani Annie Delanowskiej stanowisko 

p.o. Kierownika zostało powierzone na mocy Zarządzenia Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy 

Mściwojów z dnia 29 stycznia 2015 r. Zgodnie z § 1 Zarządzenia wskazane stanowisko 

zostało powierzone do czasu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika 

GOPS i nawiązania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Wójt Gminy do dnia kontroli 

nie ogłosił naboru na to stanowisko kierownika jednostki.



Stosownie do art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 902) pracownikowi samorządowemu można 

powierzyć, na okres 3 miesięcy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy niż 

określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami, jeżeli wymagają tego potrzeby 

jednostki.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mściwojowie nie ma kierownika 

od 29 stycznia 2015 r. Pani Anna Delanowska zgodnie z zawartą w dniu 1.10.2013 r. umową

0 pracę na czas nieokreślony zatrudniona została w GOPS na stanowisku pracownika 

socjalnego. Przedstawiony zakres obowiązków ściśle związany jest z wykonywaniem pracy 

socjalnej w środowisku. Nieprawidłowym jest powierzenie pełnienia obowiązków 

Kierownika GOPS w Mściwojowie na tak długi okres.

Powyższe Zarządzenie z dnia 29.01.2015 r. wydane zostało m.in. w oparciu o art. 30 

ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 

446), który stanowi, że do zadań wójta gminy należy w szczególności zatrudnianie

1 zwalnianie kierowników gminnych jednostek samorządowych. Przepis wprost określa, 

iż winien to być Kierownik a nie osoba pełniąca obowiązki Kierownika jednostki. Zapis 

w tym kształcie jest jednoznaczny i nie wymaga dodatkowych interpretacji.

Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 0050.9.2015 z dnia 29.01.2015 r. na podstawie m.in. 

art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 

182 ze zm.) upoważnił Panią Annę Delanowską do wydawania decyzji administracyjnych 

w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz na podstawie art. 54 ust. 11 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.) do wydawania decyzji 

administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto Zarządzeniem Nr 35/2007 z dnia 19.07.2007 r. na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 i\, Nr 1 poz. 1591 ze zm.) 

powierzył z dniem 20.07.2007 r. Pani Aleksandrze Gawron obowiązki Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie nieobecności Kierownika jednostki w ramach 

uchwalonego budżetu oraz zadań objętych Statutem GOPS. Dnia 19.07.2007 r. wydał 

Zarządzenie Nr 36/2007, którym upoważnił Panią Aleksandrę Gawron do wydawania decyzji



administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do 

właściwości gminy -  wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Upoważnienia dotyczące Pani Aleksandry Gawron straciły ważność z dniem 12 maja 

2016 r. na podstawie Zarządzenia Nr 0050.35.2016 Wójta Gminy z dnia 12 maja 2016 r.

Analizując powyższe dokumenty stwierdzono, iż w okresie od 29 stycznia 2015 r. do dnia 

12 maja 2016 r., dwóch pracowników GOPS pełniło obowiązki Kierownika jednostki.

Na dzień Kontroli decyzje administracyjne wydawała Pani Anna Delanowska. W czasie 

jej nieobecności decyzje administracyjne wydawał Wójt lub Zastępca Wójta Gminy.

Na mocy art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji 

administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do 

właściwości gminy. Zatem należy stwierdzić, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

obligatoryjnie upoważnia kierownika ośrodka do wydawania decyzji. Oznacza 

to, iż ustawodawca pozbawił wójtów, burmistrzów, prezydentów miast kompetencji 

do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy 

społecznej, wprowadzając obowiązek ich wydawania przez kierowników, ewentualnie inne 

osoby, upoważnione w trybie z art. 110 ust. 8 ustawy.

Pani Anna Delanowska p.o. Kierownika Ośrodka posiada 3 letni 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 ww. ustawy, za wyjątkiem Pani Anny Delanowskiej, 

która do dnia 28.01.2015 r. realizowała obowiązki pracownika socjalnego bez wymaganych 

kwalifikacji zawodowych.

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

3a ustawy o pomocy społecznej otrzymywali wszyscy pracownicy socjalni terenowi 

zatrudnieni w GOPS. Pani Małgorzata Kowalczewska oraz Pani Dorota Rachalewicz 

zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy 

otrzymywały dodatek w wysokości 250 zł. Pani Aleksandra Gawron zatrudniona na 

stanowisku pracownika socjalnego w wymiarze % etatu otrzymywała dodatek w wysokości 

187,50 zł, natomiast Pani Urszula Dziedzic zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego 

w wymiarze !4 etatu dodatek w wysokości 62,50 zł od 1.02.2015 r.

Ponadto w miesiącu styczniu 2015 r. dodatek w wysokości 250 zł został wypłacony Pani 

Annie Delanowskiej, zatrudnionej wówczas na stanowisku pracownika socjalnego bez



wymaganych ustawą kwalifikacji zawodowych. Warunkiem niezbędnym do uzyskania przez 

pracownika w/w dodatku jest wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu 

pracownika socjalnego oraz świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

Mając na uwadze, iż w 2015 r. Ośrodek złożył zapotrzebowanie na wypłatę dodatków 

za pracę w terenie w łącznej wysokości 9 180,00 zł, a faktycznie otrzymał kwotę 5 698,00 zł 

odstępuje się od żądania zwrotu wypłaconego Pani Annie Delanowskiej dodatku za pracę 

w terenie bez wymaganych kwalifikacji w okresie od 1.01.2015 r. do 28.01.2015 r.

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

zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 

jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 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.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje obszar Gminy Mściwojów 

zamieszkały przez 4 087 mieszkańców (stan na 12.07.2016 r.) w tym ok. 75 rodzin i osób 

samotnych objętych pracą socjalną. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych 

jest 5 pracowników socjalnych, z czego 1 pracownik, któremu od 29.01.2015 r. powierzono 

obowiązki Kierownika Ośrodka.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy tj. Pani Małgorzata 

Kowalczewska oraz Pani Dorota Rachalewicz oprócz pracy socjalnej wykonują inne 

dodatkowe zadania niewynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Zapis art. 110 ust. 11 i 12 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. Wykonywanie 

dodatkowych zadań przez Panią Małgorzatę Kowalczewską oraz Panią Dorotę Rachalewicz 

narusza normy zatrudnienia, wobec powyższego GOPS w Mściwojowie nie spełnia 

wskaźnika zatrudnienia określonego w ww. przepisie.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych 

stwierdzono następujące nieprawidłowości;

1. W sprawach: nr 2 (M.B.) decyzja Nr 8211.23.2015 z dnia 28.01.2015 r., oraz nr 4 (E.Cz.) 

decyzja Nr 8211.57.1.2015 z dnia 20.10.2015 r. doręczone zostały 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 prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. We wszystkich sprawdzonych sprawach w decyzjach administracyjnych potwierdzających 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej błędnie wskazano Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Mściwojowie jako organ administracji publicznej, który je wydał. Organem 

właściwym do wydawania decyzji w powyższym zakresie, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest wójt 

(burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania



świadczeniobiorcy. W związku z powyższym prawidłowo wydana decyzja organu 

I instancji winna zawierać oznaczenie, że jest to decyzja Wójta Gminy, natomiast 

upoważniony pracownik winien podpisać się, jako osoba działająca z upoważnienia Wójta.

2. W sprawach nr 2 (D.R.) oraz nr 3 (K.P.) w decyzjach potwierdzających prawo 

do świadczeń opieki zdrowotnej nie wskazano numeru PESEL świadczeniobiorcy. 

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

powinna zawierać numer PESEL świadczeniobiorcy.

W sprawdzonych sprawach dotyczących organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. We wszystkich decyzjach administracyjnych brakowało wskazania zakresu oraz miejsca 

świadczonych usług. Dodatkowo w sprawach nr 1 (F.W.) oraz nr 3 (S.Ch.) w decyzjach 

brakowało wskazania kosztu 1 godziny usług opiekuńczych i faktycznej odpłatności strony 

naliczonej za 1 godzinę świadczonych usług. Decyzje zawierały lakoniczny zapis o treści 

„odpłatność wynosi 10% procent”. Nie wskazano, iż jest to 10% ustalonej kwoty 

odpłatności za 1 godzinę 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 3 (S.Ch.) w aktach sprawy znajduje się podanie strony z dnia 20.03.2014 r. 

o zmniejszenie ilości godzin świadczonych usług. W dokumentacji stwierdzono brak 

decyzji administracyjnej będącej odpowiedzią na wniesione pismo. Ponadto od miesiąca 

października 2015 r. zmianie uległa kwota odpłatności za realizację usług opiekuńczych. 

W dokumentacji brakuje decyzji administracyjnej ustalającej nową wysokość 

zobowiązania. Pomimo braku wymaganych dokumentów, Ośrodek realizował usługi 

zgodnie z wnioskiem strony oraz w sposób właściwy naliczał odpłatność. Zgodnie z art. 

104 k.p.a. -  organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba, 

że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości 

lub części albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji. Organ administracji



publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia (art. 110 

k.p.a.). Zgodnie natomiast z art. 106 ustawy, przyznanie świadczeń z pomocy społecznej 

następuje w formie decyzji. W związku z powyższym wszelkie zmiany dotyczące sentencji 

decyzji, niezależnie od tego czy są na korzyść strony czy też nie, winny być sporządzane 

w formie decyzji zmieniającej, od której stronie przysługuje odwołanie do organu 

II instancji. Ponadto należy pamiętać, iż zgodnie z zasadą pisemności oraz pogłębiania 

zaufania obywateli zawartą w k.p.a. organ administracji publicznej wszelkie sprawy 

winien załatwiać w formie pisemnej w sposób budzący zaufanie jego uczestników.

3. W sprawdzonych sprawach nr 1 (F.W.) oraz Nr 3 (S.Ch.) 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 w miesiącu marcu kwoty 

odpłatności za usługi. Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy -  w przypadku ubiegania się

0 przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła 

zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu.

W sprawdzonych sprawach dotyczących dożywiania dzieci stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 2 (K.I) dołączone do akt zaświadczenie o wysokości osiągniętego 

wynagrodzenia nie zawierało informacji o wysokości potrąconej zaliczki na podatek 

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

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

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

1 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.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków stałych 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie ni' 5 (R.T.) decyzją Nr 8210.4.2016 z dnia 29.02.2016 r. przyznano stronie 

zasiłek stały od 18.02.2016 r. do 29.02.2016 r. w wysokości 66,60 zł oraz od 1.03.2016 r.



do 31.01.2018 r. w wysokości 160,94 zł. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, 

że strona zgodnie z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z dnia 18.02.2016 r. została 

zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od dnia 17.12.2015 r. 

Z przepisów ustawy o pomocy społecznej (art. 6 pkt. 1 i art. 37 ust. 1) wynika, 

że przesłanką do przyznania zasiłku stałego jest m.in. legitymowanie się orzeczeniem

0 znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, który jest orzekany w ramach 

odrębnego postępowania. Przepis art. 37 ust. 1 stanowi, że zasiłek stały przysługuje 

pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, niezdolnej 

do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy. Całkowita niezdolność 

do pracy, zgodnie z art. 6 pkt. 1, oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu 

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie 

do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 106 ust. 3 świadczenia z pomocy 

społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy 

od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. 

W przypadku, gdy 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. Do poprawnie złożonego wniosku o przyznanie zasiłku stałego 

powinno być dołączone aktualne orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności

1 datę, od której dany stopień niepełnosprawności istnieje.

Mając na uwadze, iż strona legitymuje się stosownym orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności od dnia 17 grudnia 2015 r. świadczenie za luty 2016 r. przysługuje jej 

za pełny miesiąc w pełnej wysokości tj. 160,94 zł. W związku z powyższym w lutym 2016 

r. Strona otrzymała zasiłek stały niższy od należnego o 94,34 zł. Kwota ta została 

wypłacona klientowi przez Ośrodek w dniu 4.08.2016 r.

W powyższej sprawie stwierdzono brak potwierdzenia odbioru decyzji Nr 8210.4.2016 

z dnia 29.02.2016 r. Zgodnie z art. 39 organ administracji publicznej doręcza pisma 

za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, przez swoich pracowników lub przez inne 

upoważnione osoby lub organy. Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma 

swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia (art. 46 § 1 k.p.a.).



W sprawdzonych sprawach dotyczących udzielania pomocy w formie zasiłków

celowych specjalnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 2 (S.P.) 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.

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 związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami 

wydaje się następujące zalecenia:

1. Na stanowisku pracownika socjalnego zatrudniać osoby posiadające kwalifikacje 

zawodowe do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z zapisami ustawy 

o pomocy społecznej. Dodatek do wynagrodzenia za świadczenie pracy socjalnej 

w środowisku wypłacać pracownikom socjalnym posiadającym kwalifikacje 

do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Podstawa prawna: art. 116, art. 156, art. 121 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.

2. Uregulować kwestię zatrudnienia pracowników socjalnych tak, aby na jednego pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy przy realizacji zadań, 

przewidzianych w przepisach prawa wyłącznie dla stanowiska pracownika socjalnego 

przypadało 2000 mieszkańców lub nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie 

gospodarujących objętych pracą socjalną.

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.
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3. 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).

Termin wykonania: na bieżąco.

4. W decyzjach administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

wskazywać Wójta Gminy jako organ rozstrzygający sprawę, natomiast w treści decyzji 

zawierać numer PESEL świadczeniobiorcy.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

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

Termin wykonania: na bieżąco.

5. W decyzjach administracyjnych ustalających prawo do usług opiekuńczych wskazywać 

zakres świadczonych usług, miejsce ich świadczenia a także jednoznacznie określać 

sposób i kwotę naliczonej odpłatności.

Podstawa prawna: art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

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

Termin wykonania: 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).

Termin wykonania: na bieżąco.

7. Aktualizację wywiadu środowiskowego sporządzać za każdym razem, gdy nastąpiła 

zmiana danych w nim zawartych, a także w przypadku ubiegania się o przyznanie 

świadczeń z pomocy społecznej po raz kolejny.



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.

8. 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.

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 .) kierow nik jednostki podlegającej kontroli może w term inie 7 dni od dnia otrzym ania zaleceń pokontrolnych 
zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora W ydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 
Urzędu W ojewódzkiego we W rocławiu.
W  przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sform ułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę 
o poinform owanie tut. W ydziału, w term inie 30 dni od daty otrzym ania niniejszego pisma, o sposobie 
w ykorzystania wyników kontroli, realizacji pow yższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Otrzymują:

1. Pan M ariusz Foryś 
W ójt Gminy M ściwojów

2. a/a
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-KNPS.431.6.2.2016.MB

Wrocław, dnia listopada 2016 r.

Pan
Mariusz Foryś
Wójt Gminy Mściwojów

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 2 - 4  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.) 

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 Mściwojowie z zakresu zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami 

wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji: zadań własnych gminy

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

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

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

1 stycznia 2015 r. do dnia 2 sieipnia 2016 r.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole, który został podpisany bez 

zastrzeżeń przez Panią Annę Delanowską -  p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mściwojowie.

Zgodnie z ustaleniami kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Mściwojowie od dnia 29 stycznia 2015 r. nie jest zatrudniony kierownik jednostki. W toku 

czynności kontrolnych stwierdzono, że Pani Annie Delanowskiej stanowisko p.o. Kierownika 

zostało powierzone na mocy Zarządzenia Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 

29 stycznia 2015 r. Zgodnie z § 1 Zarządzenia wskazane stanowisko zostało powierzone



do czasu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika GOPS i nawiązania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Do dnia kontroli nie ogłosił Pan naboru na stanowisko kierownika jednostki. 

Stosownie do art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. 

Dz. U. z 2016 r., poz. 902) pracownikowi samorządowemu można powierzyć, na okres 

3 miesięcy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy niż określona w umowie 

o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami, jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mściwojowie nie ma kierownika 

od 29 stycznia 2015 r. Pani Anna Delanowska zgodnie z zawartą w dniu 1.10.2013 r. umową

0 pracę na czas nieokreślony zatrudniona została w GOPS na stanowisku pracownika 

socjalnego. Przedstawiony zakres obowiązków ściśle związany jest z wykonywaniem pracy 

socjalnej w środowisku. W związku z powyższym nieprawidłowym jest powierzenie 

pełnienia obowiązków Kierownika GOPS w Mściwojowie na tak długi okres.

Powyższe Zarządzenie z dnia 29.01.2015 r. wydane zostało m.in. w oparciu o art. 30 

ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 

446), który stanowi, że do zadań wójta gminy należy w szczególności zatrudnianie

1 zwalnianie kierowników gminnych jednostek samorządowych. Przepis wprost określa, 

iż winien to być Kierownik a nie osoba pełniąca obowiązki Kierownika jednostki. Zapis 

w tym kształcie jest jednoznaczny i nie wymaga dodatkowych interpretacji.

Odpowiedzialność za nieprawidłowość ponosi Wójt Gminy Mściwojów, który posiada 

wyłączne uprawnienia do zatrudnienia kierownika Ośrodka i zapewnienia środków 

finansowych na jego zatrudnienie.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami 

zobowiązuję Pana do niezwłocznego zatrudnienia kierownika w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Mściwojowie.

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