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w Męcince

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 17-19 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 (t.j. 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: Helena Sławska -  starszy inspektor wojewódzki, Małgorzata Siłka -  inspektor 

wojewódzki przeprowadzili kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Męcince, 59-424 Męcinka 85 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 17 października 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 Katarzyna Roman - Cwynar 

zatrudniona od 1 października 2007 r. na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Męcince. Pani Katarzyna Roman - Cwynar jest odpowiedzialna 

za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 19 grudnia 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 Męcince w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników 

jednostld z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji zadań 

wynikających z cytowanej ustawy.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik GOPS w Męcince spełnia 

odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 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. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince spełnia wskaźnik 

zatrudnienia pracowników socjalnych w odniesieniu do liczby mieszkańców.

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

obowiązkowym wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 

20 ustawy. Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9 i 12 ustawy nie były realizowane, 

bowiem w okresie objętym kontrolą nie informowano o potrzebach w tym zakresie. 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 2016 r., poz. 1793, ze zm.). Rada Gminy Męcinka Uchwałą 

Nr XIX/133/2016 w dniu 28 kwietnia 2016 r. przyjęła Strategię Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Męcinka na lata 2016 -2020.

Ponadto stwierdzono, że Gmina Męcinka realizuje zadania własne wynikające z art. 17 

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

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

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

wykonywane, bowiem nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie.

Zadanie z art. 110 ust. 4 ustawy dotyczące koordynacji realizacji Strategii w okresie 

objętym kontrolą było realizowane w  odniesieniu do Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy przyjętych Uchwałą Rady Gminy Męcinka Nr XXXIII/231/09 z dnia 

29 grudnia 2009 r. i Uchwałą Nr XIX/133/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

W Gminie Męcinka 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. W przypadku 

zadania z art. 110 ust. 6 ustawy, Ośrodek udostępniał druki wniosków dotyczących ustalenia 

niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności. Pracownicy socjalni 

pomagali w ich wypełnianiu. W okresie objętym kontrolą Ośrodek skierował 6 wniosków 

do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Męcince składał Radzie Gminy coroczne sprawozdania 

z działalności Ośrodka oraz przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy społecznej (art. 110 

ust. 9).

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

1. Udzielanie pomocy w postaci schronienia od daty wcześniejszej niż data złożenia przez 

stronę wniosku o udzielenie tej formy pomocy.

Powyższa sytuacja dotyczy 2 następujących spraw (5 decyzji):

W sprawie nr 1 (M.G.):

a) decyzją Nr PS.BM.5122.1.2015 z dn. 30.01.2015 r., na wniosek z dnia 5.01.2015 r. 

przyznano pomoc od 1.01.2015 r.,

b) decyzją Nr PS.BM.5122.2.2015 z dn. 27.07.2015 r., na wniosek z dnia 2.07.2015 r. 

przyznano pomoc od 1.07.2015 r.;

c) decyzją Nr PS.BM.5122.1.2016 z dn. 15.01.2016 r., na wniosek z dnia 5.01.2016 r. 

przyznano pomoc od 1.01.2016 r.;

d) decyzją Nr PS.BM.5122.2.2016 z dn. 29.07.2016 r., na wniosek z dnia 7.07.2016 r. 

przyznano pomoc od 1.07.2016 r.;

W sprawie nr 3 (T.S.):

a) decyzją Nr PS.DP.5122.1.2015 z dn. 16.12.2015 r., na wniosek z dnia 2.12.2015 r. 

przyznano pomoc od 24.11.2015 r.

Z akt spraw nie wynikało, że schronienie za ten okres zostało przyznane z urzędu. 

Przyznanie pomocy w tej formie od daty wcześniejszej niż faktyczna data złożenia 

wniosku przez stronę powinno mieć uzasadnienie w udzieleniu pomocy w postaci 

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

udokumentowano pisemnie faktu przyznania pomocy w formie schronienia za okres 

poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie pomocy, zgodnie z obowiązującą 

na podstawie art. 14 k.p.a. zasadą pisemności postępowania administracyjnego.
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W wymienionych sprawach trudno również ustalić datę wszczęcia postępowania z urzędu, 

za którą uważa się dzień pierwszej czynności urzędowej podjętej przez uprawniony 

podmiot, o której zawiadomiono stronę. Nie stanowią, bowiem wszczęcia postępowania 

czynności wewnętrzne, które są podejmowane w celu wstępnego ustalenia stanu sprawy 

i oceny zasadności wszczęcia postępowania.

2. Błędne oznaczenie organu administracji publicznej w decyzjach potwierdzających prawo 

do świadczeń opieki zdrowotnej;

We wszystkich decyzjach potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazano niewłaściwy organ 

wydający te decyzje. Organem właściwym, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest wójt, 

burmistrz, prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

świadczeniobiorcy, a nie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Męcince.

3. Nieprawidłowe ustalenie wysokości zasiłku okresowego dla osób po opuszczeniu zakładu 

karnego.

W sprawie Nr 1 (J.Rz.) decyzją nr PS.DP.5111.126.2015 z dn. 17.11.2015 r. przyznano 

stronie pomoc w postaci zasiłku okresowego na okres 1.11.2015 r. -  31.12.2015 r. 

w wysokości 317 zł. Z załączonego świadectwa zwolnienia z zakładu karnego wynika, 

że ww. opuścił zakład kamy w dniu 5.11.2015 r..

W sprawie Nr 3 (M.Sz.) decyzją nr PS.DP.5111.31.2015 z dn. 16.03.2015 r. przyznano 

stronie zasiłek okresowy od 1-31.03.2015 r. w wysokości 271 zł. Z załączonego 

świadectwa zwolnienia z zakładu karnego wynika, że ww. opuścił zakład kamy w dniu 

3.03.2015 r. i zarejestrował się w PUP w dniu 5.03.2015 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy -  osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie 

przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Z kolei na podstawie 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 wypłaca 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 związku z powyższym w przypadku sprawy Nr 1, ustalając prawo do świadczenia 

należało przyznać zasiłek okresowy w listopadzie w wysokości 274,73 zł. Przyznanie 

pomocy od 1.11.2015 r. spowodowało powstanie nadpłaty świadczenia za listopad 2015 r. 

w wysokości 42,27 zł (317 zł - 274,73 zł).

W przypadku sprawy Nr 3 (M.Sz.) ustalając prawo do świadczenia należało przyznać 

zasiłek okresowy w marcu 2015 r. w wysokości 253,46 zł. Przyznanie pomocy 

od 1.03.2015 r. spowodowało powstanie nadpłaty świadczenia za marzec 2015 r. 

w wysokości 17,54 zł (271 zł -  253,46 zł).

4. Nieprawidłowe ustalenie wysokości zasiłku stałego.

W sprawie Nr 4 (B.P.) w decyzji Nr PS.JK.5110.7.2015 z dn. 26.03.2015 r., błędnie 

ustalono wysokość zasiłku stałego. Decyzją Nr PS.JK.5110.6.2015 z dn. 23.02.2015 r., 

przyznano stronie zasiłek stały w wysokości 529 zł miesięcznie, biorąc pod uwagę fakt, 

że strona jest osobą samotnie gospodarującą, nie posiadającą dochodu. Na podstawie 

decyzji GOPS z dnia 26.02.2015 r. klient otrzymał zasiłek pielęgnacyjny, który został 

wypłacony w dniu 25.03.2015 r. W związku ze zmianą dochodu strony, zmieniona została 

wysokość zasiłku stałego z kwoty 529 zł na kwotę 389 zł miesięcznie, od dnia 1 marca 

2015 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, bez względu na tytuł i źródło 

ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej (...).

Przy ustalaniu dochodu, w oparciu o który przyznawane są świadczenia z pomocy 

społecznej, znaczenie ma faktycznie uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego 

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

Faktyczne uzyskanie dochodu nastąpi wówczas, kiedy stronie zostaną wypłacone środki 

finansowe np. na konto lub do rąk własnych.

W związku z powyższym, zmiana wysokości zasiłku stałego powinna nastąpić od kwietnia 

2015 r., a nie od marca 2015 r.

W wyniku wydania w dniu 4.11.2016 r. decyzji nr PS.JK.5110.08.2016 zmieniającej 

wysokość zasiłku stałego na marzec 2015 r. i wyrównania Stronie świadczenia 

w wysokości 140 zł (wypłaconego w dniu 30.11.2016 r.) odstępuje się od wydania 

zalecenia w zakresie wyrównania świadczenia.
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5. Brak wskazania celu przyznanej pomocy w decyzjach administracyjnych przyznających 

specjalny zasiłek celowy.

W sprawie Nr 1 (P.K.) w decyzji Nr PS.BM.5112.26.2016 z dn. 16.02.2016 r. oraz 

w sprawie Nr 3 (J.B.) w decyzji Nr PS.DP.5112.53.2015 z dn. 10.07.2015 r. -  

w rozstrzygnięciu wydanych decyzji nie wskazano celu przyznanej pomocy.

Art. 107 k.p.a. w sposób jasny i precyzyjny wskazuje, jakie składniki winna zawierać 

decyzja. Powinna się składać z: oznaczenia wydającego organu, oznaczenia strony lub stron, 

daty wydania, rozstrzygnięcia, uzasadnienia prawnego i faktycznego, podpisu wydającego. 

Rozstrzygnięcie decyzji administracyjnej stanowi między innymi o ustaleniu prawa, 

w związku z czym musi być sformułowane ze szczególną dbałością o jasność i precyzję 

wypowiedzi, musi być jednoznaczne i nie budzić wątpliwości.

W wyniku kontroli sformułowane zostały następujące zalecenia:

1. Datę rozpoczęcia realizacji pomocy w formie świadczeń niepieniężnych ustalać 

z uwzględnieniem wniosku osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo 

innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, a także 

pomocy przyznanej z urzędu. Pisemnie utrwalać w aktach, w formie protokołu lub 

podpisanej przez stronę adnotacji, fakt realizowania pomocy za okres poprzedzający 

złożenie wniosku o przyznanie świadczeń.

Podstawa prawna: art. 102 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.), art. 14 § 2 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.

2. W decyzjach administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej 

wskazywać Wójta Gminy Męcinka jako organ rozstrzygający sprawę.

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

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, 

ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

3. 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,
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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 tym w sprawach:

- nr 1 (J.Rz.) dot. zasiłku okresowego dla osoby opuszczającej zakład kamy - powstałą 

nadpłatę w listopadzie 2015 r. w kwocie 42,27 zł zwrócić do budżetu państwa wraz 

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych;

- nr 3 (M.Sz.) -  dot. zasiłku okresowego dla osoby opuszczającej zakład kamy -  powstałą 

nadpłatę w marcu 2015 r. w kwocie 17,54 zł zwrócić do budżetu państwa wraz 

z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Podstawa prawna: art. 8 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.l pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).

Termin wykonania: 15 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

4. W rozstrzygnięciu decyzji administracyjnych przyznających pomoc w formie specjalnych 

zasiłków celowych prawidłowo wskazywać cel przyznawanego świadczenia.

Podstawa prawna: art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 

Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.), art. 107 § 1 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 (t.j. 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:
1. Pan Mirosław Brzozowski

Wójt Gminy Męcinka ,/
2. a/a




