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Pani
Bernadyna Siemianowska
Kierownik 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Zagrodnie

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 1 7 - 1 9  października 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, Krzysztof Jakubowski -  inspektor wojewódzki: kontroler, z Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził 

kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagrodnie, 59-516 

Zagrodno 52, 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 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 17 października 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 Berdnadyna Siemianowska 

zatrudniona na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie 

od dnia 1.07.1990 r. Pani Bernadyna Siemianowska ponosi odpowiedzialność za realizowane 

zadania w okresie objętym kontrolą.



Podpisany przez Panią w dniu 17.11.2016 r. protokół kontroli, do którego nie 

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

dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Wojewoda Dolnośląski ocenił negatywnie działania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Zagrodnie 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, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy.

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

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

Gmina Zagrodno 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, 4, 

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

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

ustawy. Pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 5 7, 8, 9 ustawy nie były 

realizowane.

Jednocześnie ustalono, że Ośrodek przekazał ocenę zasobów pomocy społecznej 

do Gminy Zagrodno jednak nie zachował w tym zakresie ustawowych terminów.

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

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

kontrolą nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności

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

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

a) błędne dokumentowanie dochodu rodziny w sprawach dotyczących zasiłków okresowych 

oraz w sprawach dotyczących ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu 

pomocy społecznej,
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b) błędnie ustalany dochód rodziny w sprawach dotyczących zasiłków okresowych oraz 

dożywiania dzieci,

c) błędnie ustalana wysokość pomocy w sprawach dotyczących zasiłków okresowych oraz 

zasiłków stałych,

d) brak w aktach sprawy kopii decyzji przyznającej pomoc w sprawie o ustalenia zasiłku 

okresowego,

e) lakoniczne, nierzetelne sporządzanie wywiadów środowiskowych w sprawach dotyczących 

zasiłków okresowych, dożywiania dzieci oraz dożywiania osób dorosłych,

f) błędne oznaczenie organu administracji publicznej wydającego decyzje potwierdzające 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

g) błędny okres ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych,

h) nieterminowe sporządzenie wywiadu środowiskowego w sprawie o ustalenie prawa 

do usług opiekuńczych,

i) błędnie ustalona wysokość odpłatności za realizację usług opiekuńczych,

j) brak nadanego rygoru natychmiastowej wykonalności w decyzjach ustalających pomoc 

w formie dożywiania dzieci, 

k) ustalenie prawa do pomocy w formie dożywiania dzieci bez stosownego wniosku w tym 

zakresie,

1) brak aktualizacji wywiadów środowiskowych w sytuacjach zmiany danych w nich 

zawartych w sprawach dotyczących ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 

w domu pomocy społecznej, 

m) udzielenie prawa do pomocy za okres, w którym strona odbywała karę pozbawienia 

wolności,

n) brak zmiany wysokości zasiłku stałego w sytuacji zmiany dochodu rodziny o kwotę 

większą niż 10% odpowiedniego kryterium dochodowego, 

o) nieterminowe przekazanie do Gminy Zagrodno oceny zasobów pomocy społecznej.

Kierownik GOPS w Zagrodnie 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 Zagrodno zamieszkały 

przez 5 470 mieszkańców, w tym 168 rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą 

socjalną

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 3 pracowników 

socjalnych terenowych (3 etaty). 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 Zagrodnie powyższy wskaźnik został spełniony w stosunku 

do liczby mieszkańców gminy.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

okresowych stwierdzono następujące nieprawidłowości;

1. W sprawie nr 1 (M.R.), dołączane do akt spraw 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.

2. W sprawie nr 1 (M.R.) strona złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku okresowego 

w lutym  2016 r. Decyzją Nr GOPS.169.821 l.ZOk.l 1A.2016.E.T z dnia 26.02.2016 r., 

Ośrodek przyznał pomoc dla 9 osobowej rodziny w wysokości 1 316,35 zł na okres od

1.02.2016 r. do 31.03.2016 r., przyjmując za dochód rodziny świadczenia rodzinne
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w łącznej wysokości 1 276,00 zł oraz zasiłek dla bezrobotnych pobrany przez męża strony 

w lutym 2016 r. w wysokości 717,30 zł, zamiast w oparciu o dochód uzyskany w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku tj. styczniu w łącznej wysokości 1 913,30 zł 

(świadczenia rodzinne 1 276,00 zł oraz zasiłek dla bezrobotnych 637,30 zł.). W związku 

z powyższym należało przyznać stronie zasiłek okresowy w wysokości 1 356,30 zł 

w oparciu o dochód ze stycznia 2016 r., a następnie w związku ze zmianą w lutym 

dochodu o więcej niż 10% odpowiedniego kryterium dochodowego, ustalić wysokość 

pomocy od marca w wysokości 1 316,35 zł w oparciu o łączny dochód uzyskany w lutym 

w wysokości 1993,30 zł. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej za dochód 

uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 

łub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Zgodnie 

natomiast z art. 106 ust. 3a -  zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny 

w okresie pobierania świadczenia pieniężnego nie wpływa na wysokość świadczenia 

pieniężnego, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę 

w rodzinie.

3. W sprawie nr 4 (L.S.) strona złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku okresowego 

w styczniu 2016 r. Decyzją Nr GOPS.088.821 l.ZOk.34.2016.J.S z dnia 22.01.2016r. 

Ośrodek przyznał pomoc dla 4 osobowej rodziny w wysokości 670,37 zł, na okres 

od 1.01.2016 r. do 31.01.2016 r. przyjmując za dochód rodziny wynagrodzenie za pracę 

w wysokości 508,25 zł (faktycznie wypłacone stronie w styczniu 2016 r. za grudzień 

2015 r.) oraz świadczenia rodzinne w wysokości 207,00 zł (łączny dochód 715,25 zł), 

zamiast w oparciu o uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. 

grudnia 2015 r. w wysokości 207,00 zł z tytułu świadczeń rodzinnych. Wskazać należy, 

iż w przypadku wypłaty wynagrodzenia należnego za grudzień 2015 r. w styczniu 2016 r., 

faktyczna zmiana sytuacji dochodowej strony nastąpiła w styczniu 2016 r. tj. kiedy środki 

rzeczywiście zostały wypłacone pracownikowi. 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. W związku z powyższym należało przyznać stronie zasiłek 

okresowy w wysokości 924,50 zł, na okres od 1.01.2016 r. do 31.01.2016 r., zamiast 

w wysokości 670,37 zł.
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4. W sprawie nr 2 (A.S.) w aktach sprawy znajduje się wniosek o przyznanie zasiłku 

okresowego z dnia 13.07.2016 r. Brakowało natomiast stosownej decyzji w powyższym 

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

wydanie decyzji (...). Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części 

albo w inny sposób kończąc sprawę w danej instancji. W celach dowodowych w aktach 

sprawy winna znajdować się kopia wydanej stronie decyzji administracyjnej 

ze wskazaniem daty jej doręczenia. Na organie właściwym bowiem spoczywa obowiązek 

udowodnienia z jaką datą decyzja administracyjna została stronie doręczna, a tym samym 

od kiedy jest nią związany, zgodnie z art. 110 k.p.a.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (R.M.) oraz nr 3 (J.S.) z wywiadów środowiskowych nie wynika jaką 

prowadzono pracę socjalną z klientem. Strony po złożeniu wniosków o pomoc 

każdorazowo otrzymywały decyzję pozytywną. W większości prowadzonych postępowań 

nie wykazywały żadnych dochodów z prac dorywczych pomimo, iż jak stwierdzono 

w wywiadach w stosunku do osób wnioskujących o pomoc „inwalidztwo i choroby 

przewlekłe nie występują”.

Akceptowanie przez Kierownika jednostki oświadczeń z których wynika, iż strony nie 

podejmują prac dorywczych i nie osiągają żadnego dochodu, bez sporządzenia kontraktu 

socjalnego świadczy o braku prowadzonej pracy socjalnej z klientem. Postępowanie takie 

ogranicza się do przyznawania jedynie pomocy w formie pieniężnej, co nie jest 

jednoznaczne z realizacją nałożonej ustawowo pracy socjalnej, polegającej na 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy, pomoc społeczna jest instytucją 

polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ponadto zgodnie z art. 108 ust. 1 

ustawy w celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub 

rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, pracownik socjalny może zawrzeć 

kontrakt socjalny z tą  osobą lub rodziną w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności 

życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
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W sprawach dotyczących ustalania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych:

1. W sprawie nr 1 (P.M.) w decyzji administracyjnej błędnie wskazano Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Zagrodnie 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 sprawie nr 1 (P.M.) strona dnia 24.11.2015 r. złożyła wniosek o objęcie ubezpieczeniem 

od dnia 1.11.2015 r. do 23.11.2015 r. Ośrodek decyzją Nr GOPS.856.8229.Ub.Zdr.- 

04.2015.JS z dnia 26.11.2015 r. potwierdził prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

świadczeniobiorcy na ww. okres. Zgodnie z art. 54 ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej na podstawie decyzji, przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego 

w decyzji, którym jest: 1) dzień złożenia wniosku, 2) w przypadku udzielenia świadczeń 

w stanie nagłym -  dzień udzielenia świadczenia -  chyba, że w tym okresie 

świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Mając na uwadze, 

iż stronie zostało udzielone świadczenie w stanie nagłym uprawnienie winno być 

przyznane od dnia udzielenia świadczenia tj. 14.11.2015 r.

W sprawdzonych sprawach dotyczących organizowania i świadczenia usług opiekuńczych 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 2 (M.N.) strona złożyła wniosek o udzielenie pomocy 24.08.2015 r. Wywiad 

środowiskowy został przeprowadzony dopiero 18.09.2015 r., co jest niezgodne z § 2 ust. 1 

rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, zgodnie z którym 

wywiad środowiskowy przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia 

wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia.

2. W sprawie nr 3 (W.F.) decyzjąNr GOPS.8225.Usł.Op.-01A.2016.DS z dnia 26.04.2016 r. 

przyznano stronie pomoc w formie usług od dnia 20.04.2016 r. do odwołania. Do wniosku 

strona dołączyła m.in. dokumentację potwierdzającą dochód w wysokości 1 234,66 zł.



Ośrodek uwzględniając wskaźnik odpłatności w procentach, wykazany w § 3 pkt 3 

uchwały Nr XXIV/123/05 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2005 r., błędnie 

przyjął kwotę dochodu, od której jest obliczana wysokość odpłatności tj. kwotę 634,00 zł 

zamiast 542,00 zł. Zgodnie z treścią § 3 pkt 3 uchwały winna to być kwota dochodu 

na osobę w rodzinie, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy a nie osoby samotnie gospodarującej. 

W wyniku powstałego błędu w sposób nieprawidłowy ustalono odpłatność strony 

za realizację usług w wysokości 20% rzeczywistych kosztów ustalonej odpłatności zamiast 

35% rzeczywistych kosztów.

W sprawach dotyczących udzielenia pomocy w formie dożywiania dzieci stwierdzono

następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 3 (A.C.) decyzji administracyjnej Nr GOPS.515.8223.Doż.Szk.l 1.II.2016.ET 

z dnia 2.09.2016 r. nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, pomimo tego, 

realizacja świadczenia następowała przed jej uprawomocnieniem. Zgodnie z art. 108 k.p.a. 

decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej 

wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego 

albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, bądź też 

ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

2. W sprawie nr 3 (A.C.) decyzją Nr GOPS.033.8223.Doż.Szk.l4.2016.ET z dnia

12.01.2016 r., przyznano pomoc w formie posiłku od daty wcześniejszej, niż data wpływu 

do Ośrodka wniosku o udzielenie tej formy pomocy (pomoc przyznana od stycznia). Z akt 

sprawy wynika, że strona złożyła wniosek o przyznanie pomocy dopiero w dniu

12.04.2016 r. Przyznanie posiłku od daty wcześniejszej niż faktyczna data złożenia 

wniosku przez stronę powinno mieć uzasadnienie w udzieleniu pomocy w formie posiłku 

z urzędu -  zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. W aktach nie 

udokumentowano pisemnie faktu przyznania dożywiania w formie posiłku za okres 

poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie pomocy, zgodnie z obowiązującą 

na podstawie art. 14 k.p.a. zasadąpisemności postępowania administracyjnego.

3. W sprawie nr 3 (A.C.) wywiad środowiskowy z dnia 22.01.2015 r. przeprowadzany został 

nierzetelnie. Nie został bowiem wypełniony i zatwierdzony przez kierownika jednostki pkt 

IX wywiadu „Plan pomocy zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej 

pomocy społecznej”. Zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu



środowiskowego, na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje 

analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, 

stanowiące podstawę planowania pomocy. Sporządzony przez pracownika socjalnego plan 

pomocy stanowi propozycję, co do sposobu postępowania w danej sprawie. Ostateczne 

rozstrzygnięcie w jakiej formie i w jakim wymiarze świadczenia zostaną przyznane należy 

do kierownika ośrodka pomocy społecznej. Nie jest poprawne jeżeli Kierownik Ośrodka 

nie wypełnia i nie podpisuje pkt IX druku wywiadu, nie wskazując rozstrzygnięcia w jakiej 

formie i wymiarze świadczenia zostaną przyznane. Plan pomocy zatwierdzony przez 

Kierownika Ośrodka stanowi podstawę do wydania decyzji przyznającej zatwierdzone 

świadczenia.

4. W sprawie nr 4 (B.K.) strona złożyła wniosek o przyznanie posiłków dla dzieci w styczniu 

2015 r. Ustalając dochód rodziny przyjęto zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia 

za pracę strony z września 2014 r., zamiast z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 

tj. grudnia 2014 r. 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.

W sprawach kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt

mieszkańca gminy w tym domu stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 2 (A.K.) stwierdzono, że Ośrodek nie przeprowadza aktualizacji wywiadów 

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

sprawie zmianie ulegała wysokość przyznanych świadczeń z ZUS, pomimo tego Ośrodek 

nie weryfikował w marcu kwoty otrzymanych świadczeń. Aktualizacja wywiadu została 

przeprowadzona dopiero 16.05.2016 r. Dane w nim zawarte były nierzetelne. Wywiad nie 

zawierał wskazania faktycznej kwoty otrzymywanych przez stronę świadczeń z ZUS. 

Brakowało decyzji ustalającej aktualną wysokość emerytury. Zgodnie z art. 107 ust. 4 

ustawy -  w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz 

kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się 

aktualizację wywiadu. Natomiast na podstawie 107 ust. 5b pkt 4 i 10 sytuację osobistą 

rodzinną dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie decyzji 

właściwego organu w sprawie emerytury i dowodu otrzymania emerytury. Ponadto mając 

na uwadze, że wywiad środowiskowy jest podstawowym instrumentem pracy pracownika 

socjalnego, który umożliwia mu zapoznanie się z sytuacją prawną i faktyczną osoby czy
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rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczeń, a następnie podjęcie właściwych działań 

zmierzających do udzielenia właściwej pomocy, powinien być sporządzony w sposób 

staranny i rzetelny. Jest bowiem protokołem z przesłuchania danej osoby, sporządzonym 

pod rygorem odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawidłowych informacji. 

Z prawnego punktu widzenia wywiad środowiskowy jest środkiem dowodowym, 

za pomocą którego organ administracji ustala sytuację faktyczną. Wypełniony druk 

wywiadu jest dokumentem urzędowym sporządzonym przez uprawnionego pracownika 

w prawem przewidzianej formie.

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 3 (R.K.) strona dnia 28.12.2015 r. złożyła wniosek o udzielenie pomocy dla 

2 osobowej rodziny. Z akt sprawy wynika, że do dnia 21.12.2015 r. przebywała 

wzakładzie karnym. Decyzją Nr GOPS.901.821 l.Zok.65.2015.JS z dnia 29.12.2015 r. 

przyznano rodzinie zasiłek okresowy w wysokości 514,00 zł na okres od 1.12.2015 r. 

do 31.12.2015 r. Mając na uwadze art. 13 ust. 1 ustawy zgodnie z którym, osobie 

odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń pomocy 

społecznej, wyliczając wysokość zasiłku za okres od 1.12.2015 r. do dnia 21.12.2015 r. 

należało uwzględnić fakt, iż żona w/w. prowadziła jednoosobowe gospodarstwo domowe, 

w związku z czym należało ustalić zasiłek okresowy jak dla osoby samotnie 

gospodarującej w wysokości 214,74 zł, natomiast od dnia 22.12.2015 r., w związku 

ze zmianą sytuacji rodzinnej polegającej na opuszczeniu przez męża zakładu karnego, 

należało ustalić wysokość świadczenia dla 2 osobowej rodziny w wysokości 165,81 zł. 

Zasiłek okresowy za okres od 1.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. powinien wynosić 

łącznie 380,55 zł. Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy świadczenia pieniężne z pomocy 

społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy 

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

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.
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W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków stałych

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 5 (J.D.) decyzją Nr GOPS.102.8210.Zst.-02.2015.ET z dnia 23.01.2015 r. 

ustalono stronie prawo do zasiłku stałego w wysokości 456,00 zł miesięcznie na okres 

od 1.01.2015 r. do 31.12.2016 r., początkowo dla 4 osobowej rodziny, natomiast 

od kwietnia 2015 r. dla 3 osobowej rodziny, w wysokości 404,00 zł miesięcznie. 

Wysokość pomocy od kwietnia ustalono w oparciu o dochód z tytułu świadczeń 

rodzinnych (106,00 zł -  zasiłek rodzinny oraz 50,00 zł dodatek do zasiłku rodzinnego 

z tytułu nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 

do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły). W lipcu 2015 r. zmieniła się 

sytuacja dochodowa rodziny w związku z zaprzestaniem wypłaty dodatku z tytułu dojazdu 

do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. Zgodnie z art. 106 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej zmiana dochodu rodziny w okresie pobierania świadczenia 

pieniężnego o kwotę nie przekraczającą 10% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 

nie wpływa na wysokość przyznanego świadczenia. Mając na uwadze, że dochód rodziny 

uległ zmianie o kwotę większą niż 10% kryterium dochodowego należało zmienić 

wysokość zasiłku stałego na okres sierpień -  wrzesień 2015 r., i przyznać pomoc 

w wysokości 420,00 zł miesięcznie. Biorąc powyższe pod uwagę w okresie od 1.08.2015 r. 

do 30.09.2015 r. strona pobierała zasiłek stały w kwocie 808,00 zł, zamiast 840,00 zł.

W sprawdzonych sprawach dotyczących udzielania pomocy w formie dożywiania osobom

dorosłym stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (J.Z.) wywiad środowiskowy z dnia 4.09.2015 r. przeprowadzany został 

nierzetelnie. Nie został, bowiem wypełniony i zatwierdzony przez kierownika jednostki 

pkt IX wywiadu „Plan pomocy zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej 

pomocy społecznej”. Analogicznie jak w sprawach dotyczących dożywiania dzieci druk 

wywiadu w pkt IX winien zawierać rozstrzygnięcie, w jakiej formie i wymiarze 

świadczenia zostaną przyznane. Plan pomocy zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka 

stanowi, bowiem podstawę do wydania decyzji.
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W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami 

wydaje się następujące zalecenia:

1. 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.

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. Zmiany wysokości świadczeń pieniężnych 

z pomocy społecznej dokonywać, jeżeli kwota zmiany dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub rodziny przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

Mając na uwadze:

- sprawę nr 1 (M.R.) dotyczącą zasiłku okresowego należy stronie wyrównać kwotę 

należnego świadczenia za luty 2016 r. w wysokości 39,95 zł,

- sprawę nr 4 (L.S.) dotyczącą zasiłku okresowego należy stronie wyrównać kwotę 

należnego świadczenia za styczeń 2016 r. w wysokości 254,13 zł,

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

należnego świadczenia za okres od 1.08.2015 r. do 30.09.2015 r. w łącznej wysokości 

64 ,00 zł.

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: niezwłocznie.
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3. W celach dowodowych do akt sprawy dołączać kopię decyzji wydawanej przez organ 

właściwy wraz z potwierdzeniem daty jej doręczenia tak, aby z dokumentacji 

jednoznacznie wynikało kiedy dokument został doręczony, a tym samym od kiedy 

wywołuje skutki prawne.

Podstawa prawna: art. 104, art. 110 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.

4. W celu ustalenia sytuacji faktycznej i prawnej osoby ubiegającej się o przyznanie 

świadczenia, a następnie podjęcia właściwych działań zmierzających do zaplanowania 

pomocy, rodzinne wywiady środowiskowe sporządzać starannie i rzetelnie.

Podstawa prawna: § 2 ust. 5 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

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

Termin wykonania: na bieżąco.

5. W decyzjach administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazywać Wójta Gminy 

Zagrodno, jako organ wydający decyzję.

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

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

581).

Termin wykonania: na bieżąco.

6. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przyznawać na okres 90 dni od dnia 

określonego w decyzji, którym jest: dzień złożenia wniosku lub w przypadku 

udzielenia świadczeń w stanie nagłym -  dzień udzielenia świadczenia -  chyba, 

że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Podstawa prawna: art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

581).

Termin wykonania: na bieżąco.

7. Wywiady środowiskowe przeprowadzać w terminie 14 dni roboczych od dnia 

powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach 

niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego, 

wywiad przeprowadzać niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych 

od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy 

społecznej. W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej
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po raz kolejny, a także, gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie 

sporządzać aktualizację wywiadu.

Podstawa prawna: § 2 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego 

wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1406 ze zm.), 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. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury oraz dowodu otrzymania 

renty, emerytury (...).

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.

9. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze ustalać zgodnie z Uchwałą Nr 

XXIV/123/05 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, jak również szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat i trybu ich pobierania.

Podstawa prawna: art. 50 ust. 6 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.

10. Decyzji od której służy odwołanie nadawać rygor natychmiastowej wykonalności, gdy 

jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego (...), bądź też ze 

względu na interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony (...).

Podstawa prawna: art. 108 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.

11. Świadczenia z pomocy społecznej udzielać na wniosek osoby zainteresowanej, 

jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej 

lub jej przedstawiciela ustawowego. W przypadku wszczęcia postępowania z urzędu 

każdorazowo pozyskiwać zgodę strony, a w razie nieuzyskania zgody -  postępowanie 

umorzyć.

Podstawa prawna: art. 102 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), art. 61 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

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

12. 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. Świadczeń z pomocy 

społecznej nie udzielać osobom odbywającym karę pozbawienia wolności. 

W przypadku przyznawania świadczeń z pomocy społecznej rodzinie osoby 

odbywającej karę pozbawienia wolności, osoby tej nie wliczać do składu rodziny. 

Mając na uwadze sprawę nr 3 (R.K.) dotyczącą zasiłku okresowego udzielonego 

osobie opuszczającej zakład kamy, kwotę 133,45 zł należy zwrócić do budżetu 

państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1, 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 2016 r., poz.

Termin wykonania: 15 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

13. Ocenę zasobów pomocy społecznej sporządzoną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej przedstawiać do Gminy Zagrodno, co roku do dnia 

30 kwietnia.

Podstawa prawna: art. 16a 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 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:

1870).

Pouczenie:

2.a/a
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Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
uje Wrocławiu - Kancelaria

Zagrodno, dnia 09.12.2016r.

DYREKTOR 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu 
PI. Powstańców Warszawy 1

50-153 WROCŁAW

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne znak ZP-K N PS.431.6 .4 .2016.MB 
z dnia 02 grudnia 2016r. wnoszę zastrzeżenia do zaleceń pokontrolnych dotyczących 
wykazanych uchybień i nieprawidłowości.

W  pkt 2. -  sprawa nr 5 (J.D.) dotycząca wyrów nania kwoty zasiłku stałego 
należnego za okres od 1.08.2015r. do 30.09.2015r. podano łączną kwotę 64,00 
złotych, natom iast w pkt 1 w sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania 
i wypłacania zasiłków stałych stwierdzono niepraw idłow ości dot. sprawy 
nr 5(J.D.) -  stw ierdzono nieprawidłowości w  wypłacie zasiłku stałego za okres 
1.08.2015r. do 30.09.2015r. pom iędzy kwotą w ypłaconą 808,00 złotych 
a należną w wysokości 840,00 złotych tj. w łącznej w ysokości 32,00 złotych.

Z dokumentacji zgromadzonej w sprawie oraz z treści protokołu wynika, 
że stronie (J.D.) pobierającej zasiłek stały należy w ypłacić różnicę za okres dwóch 
miesięcy w łącznej kw ocie 32,00 zł, natom iast w zaleceniach w ystępuje kw ota 64,00 
złotych.

KIERÓW iK
Gminnego Ośrodka Pomocv Społecznej 

dnie '

Jhrnadyna Siemianowska

00360201911473





grudnia 2016 r.WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia

ZP-KNPS.431.6.4.2016.MB

Pani
Bernadyna Siemianowska
Kierownik 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Zagrodnie

W nawiązaniu do treści zgłoszonych pismem Nr GOPS.451.1.2016 z dnia 9.12.2016 r. 

zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, sporządzonego po przeprowadzonej na podstawie 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) 

kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagrodnie zawiadamiam, 

iż wniesione zastrzeżenia zostały uwzględnione w całości.

Po ponownej analizie sprawy nr 5 (J.D.) dotyczącej zasiłku stałego informuję, 

że w pkt 2 wystąpienia pokontrolnego omyłkowo wykazano kwotę 64,00 zł. Prawidłowa 

wysokość świadczenia jaką należy wyrównać stronie wynosi 32,00 zł.

Zdrowia i rGlityki Społ«




