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Pani
Beata Roszko
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemczy

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 1 6 - 1 8  listopada 2016 r. na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 126 

i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 

z 2016 r., poz. 930, ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz § 5 rozporządzenia z dnia 

23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 61, poz. 543, ze zm.) kontrolerzy w składzie: Małgorzata Siłka -  inspektor 

wojewódzki oraz Helena Sławska -  starszy inspektor wojewódzki przeprowadzili 

kontrolę kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemczy, ul. Ogrodowa 1, 

58-230 Niemcza, z zakresu zgodności zatrudnienia pracowników jednostki 

z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji: zadań 

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

gminy -  art. 17 ust. 2 ustawy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

określonych w art. 18 ust. 1 ustawy, a także zadań wynikających z art. 110 ustawy, 

obejmującą okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 16 listopada 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 r. 

przez Wicewojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli na II półrocze 2016 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Beata Roszko, której 

z dniem 1 stycznia 2002 r. powierzono obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Niemczy na podstawie Uchwały Nr 29/68/2001 Zarządu Miasta i Gminy 

Niemcza z dnia 5 grudnia 2001 r. Pani Beata Roszko jest odpowiedzialna 

za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.



Podpisany w dniu 4 stycznia 2017 r. protokół kontroli, do którego nie wniesiono 

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

dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami działania 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy w zakresie zgodności zatrudnienia

pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz 

realizacji zadań wynikających z cytowanej ustawy.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik OPS w Niemczy 

spełnia odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych wskazane wart. 122 

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

społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Także

pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku spełniają wymogi odnośnie kwalifikacji

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

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

społecznej otrzymywali wszyscy pracownicy socjalni realizujący pracę socjalną - 

z wyjątkiem Pani Renaty Jurewicz, która pobierała dodatek w niepełnej wysokości tj. 

218,75 zł z uwagi na wykonywanie zadań pracownika socjalnego w wymiarze 7/8 etatu. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy nie spełnia wskaźnika zatrudnienia

pracowników socjalnych. Pracę socjalną na dzień kontroli realizowało 3 pracowników 

socjalnych w wymiarze 2 i 7/8 etatu.

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

obowiązkowym wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 16a, 17, 18, 

19, 20 ustawy. Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt, 7, 8, 9, 12 i 15 ustawy nie były 

realizowane, bowiem w okresie objętym kontrolą nie informowano o potrzebach w tym 

zakresie. Ustalono, że Kierownik Ośrodka posiada upoważnienie do wydawania decyzji 

administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, o którym 

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

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

Ponadto stwierdzono, że Gmina Niemcza realizuje zadania własne wynikające 

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

3a ustawy. Organ kontrolny ustalił, że Gmina realizuje zadanie wynikające z art. 18 ust. 1 

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

wykonywane, bowiem nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie.
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Zadanie z art. 110 ust. 4 ustawy dotyczące koordynacji realizacji Strategii 

w okresie objętym kontrolą było realizowane w odniesieniu do Modułu Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Niemcza na lata 2016-2026 

przyjętej UchwałąNr XXI/107/16 Rady Miejskiej w Niemczy w dniu 1 lipca 2016 r.

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

wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy 

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

w ramach świadczonej pracy socjalnej udzielali informacji o możliwości składania 

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

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi 

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

udostępniali druki, na bieżąco udzielali informacji i pomagali klientom wypełniać 

i kompletować wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności oraz dokumenty 

niezbędne do ustalenia niezdolności do pracy. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Niemczy składał Radzie Miejskiej coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz 

przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy społecznej (art. 110 ust. 9).

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

1. Brak spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych świadczących pracę 

socjalną w środowisku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemczy nie spełnia współczynnika zatrudnienia 

pracowników socjalnych określonego w art. 110 ust. 12 ustawy. Zgodnie z treścią ww. 

przepisu „Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie 

mniej niż 3 pracowników socjalnych”. W przypadku OPS w Niemczy powyższy zapis 

nie jest przestrzegany, gdyż na dzień kontroli zatrudnionych było 3 pracowników 

socjalnych w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. łącznie na 2 i 7/8 etatu.

2. Stosowanie nieobowiązującego kwestionariusza wywiadu środowiskowego. Wywiad 

środowiskowy w związku ze zgłoszeniem się osoby poszkodowanej (l.E.K.) 

w wyniku zaistniałego zdarzenia losowego został przeprowadzony na części X 

nieobowiązującego kwestionariusza wywiadu dotyczącego osób i rodzin 

poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, 

a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego osób ubiegających się o przyznaje



świadczeń pomocy społecznej, zamiast na części VII obowiązującego kwestionariusza 

wywiadu dotyczącego osób i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej 

występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego.

3. Brak wskazania w decyzjach zakresu usług opiekuńczych.

We wszystkich skontrolowanych decyzjach administracyjnych przyznających pomoc 

w formie usług opiekuńczych stwierdzono brak zakresu usług. Zgodnie z art. 50 ust. 5 

ustawy -  Ośrodek, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce 

świadczenia.

4. Brak daty pokwitowania odbioru decyzji dot. przyznania usług opiekuńczych.

W decyzjach przyznających pomoc w formie usług opiekuńczych, w sprawie (l.H.S.) 

stwierdzono brak daty potwierdzającej odbiór decyzji. Zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu 

postępowania administracyjnego odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma 

swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.

5. Nieterminowe przeprowadzenie aktualizacji wywiadu środowiskowego.

W sprawie Nr (2.J.B.) stwierdzono nieterminowe przeprowadzenie aktualizacji 

wywiadu środowiskowego do decyzji Nr OPS.4325.2.739.2015 z dn. 31.12.2015 r. 

Wywiad środowiskowy został przeprowadzony w dniu 5.12.2015 r., natomiast 

aktualizacja wywiadu została sporządzona w dniu 27.06.2016 r. Zgodnie z art. 107 

ust. 4 ustawy o pomocy społecznej w stosunku do osób korzystających ze stałych form 

pomocy aktualizację wywiadów należy sporządzać nie rzadziej niż co 6 miesięcy, 

mimo braku zmiany danych.

6. Nieterminowe przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.

Wywiad środowiskowy został przeprowadzony po terminie 14 dni roboczych od daty 

złożenia wniosku. W sprawie Nr (2.M.Ż.) decyzją Nr OPS.4310.37.345.2015 z dn. 

7.08.2015 r., uchylono zasiłek stały, na wniosek z dnia 11.06.2015 r. Wywiad 

środowiskowy przeprowadzono w dniu 23.07.2015 r. Zgodnie z § 2 obowiązującego 

w dniu złożenia wniosku rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 712), wywiad środowiskowy należy przeprowadzać w terminie 14 dni roboczych 

od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia.
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W wyniku kontroli sformułowane zostały następujące zalecenia:

1. Uregulować kwestię zatrudnienia pracowników socjalnych tak, aby w Ośrodku 

zatrudnionych było nie mniej niż 3 pracowników socjalnych, w pełnym wymiarze 

czasu pracy.

Podstawa prawna: art. 110 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

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

Termin wykonania: 30.04.2017 r.

2. Sytuację osobistą rodzinną, dochodową i majątkową osób lub rodzin

poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego ustalać wypełniając część VII 

kwestionariusza wywiadu.

Podstawa prawna: § 10 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U.

z 2016 r. poz. 1406 z późn. zm.)

Termin wykonania: na bieżąco

3. W decyzjach administracyjnych przyznających pomoc w formie usług opiekuńczych 

wskazywać zakres tych usług.

Podstawa prawna: 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

4. Decyzje administracyjne doręczać stronom za pokwitowaniem przez operatora

pocztowego, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub 

organy. W przypadku doręczania korespondencji przez pracowników, dopilnować aby 

odbierający pismo potwierdził doręczenie swym podpisem, ze wskazaniem daty 

doręczenia.

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

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

Termin wykonania: na bieżąco.

5. W stosunku do osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadów 

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

5



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.

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

powzięcia wiadomości o konieczności ich przeprowadzenia.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1406 z późn. zm.)

Termin wykonania: na bieżąco

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli 

może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich 

pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych 

uprzejmie proszę o poinformowanie tut. Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania 

niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych 

zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Otrzymują:

1. Pan Grzegorz Kosowski 
Burmistrz Niemczy
2,a/a


