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Wystąpienie pokontrolne

W dniach 24 -  25, 27 -  28 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.) kontrolerzy w składzie: Marta Bożek -  starszy inspektor wojewódzki:

przewodniczący zespołu, Ewelina Zygmunt -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler, 

Krzysztof Jakubowski -  inspektor wojewódzki, kontroler, z Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę 

kompleksową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy, ul. Poselska 13, 59-220 

Legnica 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 24 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 kierował Pan Jerzy Konopski zatrudniony na 

stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy od dnia



1.07.2009 r. Pan Jerzy Konopski ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie 

objętym kontrolą.

Podpisany przez Panią w dniu 29.11.2016 r. protokół kontroli, do którego pismem Nr 

BI.074/97/2016 r. z dnia 1.12.2016 r. wniesiono zastrzeżenia, zawierał ustalenia dokonane 

w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami działania 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy 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 Legnica 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, 3, 3a, 4, 

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

Organ kontrolny ustalił, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 

5, 6, 9 ustawy. Pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 4, 7, 8, ustawy nie były 

realizowane.

Ośrodek koordynuje realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

zgodnie z art. 110 ust. 4 ustawy.

Dyrektor Miejskiego 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) wypłacanie dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, pracownikowi socjalnemu, do 

którego podstawowych obowiązków nie należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku 

o której mowa w ustawie o pomocy społecznej,
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b) brak wskazania zakresu świadczonych usług opiekuńczych w sprawach dotyczących 

organizowania i świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

c) błędne przywołanie przepisów prawa w podstawach prawnych decyzji dotyczących 

przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego oraz omyłki pisarskie w decyzjach dotyczących 

przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych.

Dyrektor MOPS w Legnicy 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. 

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 terenowi 

zatrudnieni w MOPS.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje obszar Miasta Legnica zamieszkały 

przez 97 009 mieszkańców w tym 3 676 rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych 

pracą socjalną.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 61 pracowników 

socjalnych terenowych (61 etatów) w tym 4 osoby (4 etaty) przebywające na długotrwałym 

zwolnieniu lekarskim oraz 1 osoba zatrudniona w dziale świadczeń rodzinnych, głównie 

do przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych, w celu weryfikacji okoliczności 

dotyczących spełniania warunków do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, 

świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna. Faktycznie na dzień kontroli, pracę 

socjalną w środowisku świadczyło 56 pracowników socjalnych. 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 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 MOPS w Legnicy powyższy wskaźnik został spełniony w stosunku 

do liczby mieszkańców miasta.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

okresowych stwierdzono następujące nieprawidłowości;

1. W sprawie nr 1 (J.G) decyzją Nr DS.4015/G-3/1110/2016 z dnia 7.03.2016 r., Ośrodek 

przyznał stronie zasiek okresowy z powodu niepełnosprawności natomiast w sprawie 

nr 3 (B.W) decyzją Nr DS.4015/W-42/1050/2016 z dnia 2.03.2016 r., przyznano zasiłek 

okresowy z powodu bezrobocia, jednakże z akt spraw nie wynika, aby zarówno strony jak 

i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym posiadały status osoby 

bezrobotnej lub legitymowały się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Artykuł 107 

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

Mając powyższe na uwadze, powinna ona być sformułowana ze szczególną dbałością

0 jasność i precyzję wypowiedzi, musi być jednoznaczna i nie budzić jakichkolwiek 

wątpliwości. Zgodnie z art. 113 k.p.a organ administracji publicznej może z urzędu lub na 

żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne 

oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na 

pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego stwierdzono 

nieprawidłowości:

1. W sprawach nr 1 (D.M.), nr 2 (I.S) i nr 3 (J.B) w podstawach prawnych decyzji powołano 

się na art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, który stanowi, że do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zamiast na art. 

17 ust. 1 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie 

wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Alt. 107 k.p.a. w sposób jasny

1 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. W podstawie 

prawnej decyzji winny być przywołane wszystkie faktyczne przepisy, które legły 

u podstawy jej wydania.

4



W sprawdzonych sprawach dotyczących organizowania i świadczenia usług opiekuńczych

oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawdzonych sprawach stwierdzono, że we wszystkich decyzjach administracyjnych 

brakowało wskazania zakresu 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.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi 

nieprawidłowościami, uwzględniając w części zastrzeżenia wniesione pismem 

Nr BI.074/97/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. wydaje się następujące zalecenia:

1. Dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł wypłacać pracownikowi socjalnemu, 

do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, 

w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibąjednostki. 

Mając na uwadze, że do podstawowych obowiązków p. Joanny Pisarskiej zatrudnionej na 

stanowisku starszego pracownika socjalnego w dziale świadczeń rodzinnych nie należało 

świadczenie pracy socjalnej w środowisku, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej, 

natomiast przyznany i wypłacany był dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł 

miesięcznie, kwotę wypłaconego dodatku w 2015 r. w łącznej wysokości 2 799,99 zł uznać 

należy za dotację udzieloną z budżetu państwa i wykorzystaną niezgodnie 

z przeznaczeniem. W związku z powyższym podlega ona zwrotowi do budżetu państwa 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Podstawa prawna: 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.), art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).

Termin realizacji: 15 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

2. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób staranny i rzetelny. Zawierać w nich dane 

zgodne ze stanem faktycznym:
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- w decyzjach ustalających uprawnienie do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wskazywać zakres przyznanej 

pomocy;

- w podstawie prawnej decyzji ustalających prawo do pomocy w formie zasiłków 

celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego wskazywać 

faktyczne przepisy prawa, które znajdują zastosowanie przy jej wydawaniu.

Ponadto błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydawanych przez 

organ administracji publicznej decyzjach prostować w drodze postanowienia.

Podstawa prawna: art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t. j.D z . U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), art. 107, art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), 

Termin realizacji: na bieżąco.

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.

Pouczenie:

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Otrzymują:

1 .Prezydent Miasta Legnicy 

2.a/a
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