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Pani
Agnieszka Krupińska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Jordanowie Śląskim

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 16 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: Krzysztof Jakubowski -  inspektor wojewódzki, Monika 

Broniszewska -  starszy inspektor wojewódzki oraz Marta Bożek -  starszy inspektor 

wojewódzki, przeprowadzili kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej Jordanowie Śląskim, ul. Pocztowa 4, 55-065 Jordanów Śląski 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 wart. 18 ust. 1 ustawy, a także wybranych 

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 trakcie kontroli jednostką kierowała Pani Agnieszka Krupińska, która od 1 marca 

2009 r. jest zatrudniona na stanowisku Kierownika GOPS w Jordanowie Śląskim.

Pani Agnieszka Krupińska jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień.



Podpisany w dniu 29.12.2016 r. protokół kontroli, do którego nie wniesiono 

zastrzeżeń, zawierał ustalenia dokonane w toku kontroli na podstawie analizy 

dokumentacji oraz udzielonych wyjaśnień.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami działania 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim w zakresie zgodności 

zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy 

społecznej oraz realizacji zadań wynikających z cytowanej ustawy.

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

wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20 ustawy. Natomiast 

zadania z art. 17 ust. 1 pkt 3, 6, 7, 8, 9, 15, 16a ustawy nie były realizowane, bowiem 

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

nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach chronionych (art. 17 ust. 1 pkt 12).

Stwierdzono również, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 

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

Ustalono, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy. Pozostałe 

zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 7, 8 i 9 ustawy nie były wykonywane, bowiem 

nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie. Ponadto Gmina Jordanów Śląski nie prowadzi 

i nie rozwija infrastruktury środowiskowych domów samopomocy (art. 18 ust. 1 pkt 5).

W Gminie Jordanów Śląski realizowane było zadanie wskazane w art. 110 ust. 4 

ustawy. Ponadto Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, 

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi 

przepisami (art. 110 ust. 6 ustawy). Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składał Radzie 

Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka (art. 110 ust. 9 ustawy), natomiast 

nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art. 

110 ust. 5 ustawy).

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Jordanów Śląski 

zamieszkałą przez 3.156 mieszkańców, w tym 28 rodzin i 12 osób samotnie 

gospodarujących objętych pracą socjalną. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Jordanowie Śląskim na dzień kontroli zatrudnionych było 2 pracowników socjalnych 

terenowych (2 etaty), świadczących pracę socjalną.

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
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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 Jordanowie Śląskim wskaźnik ten, nie jest spełniony, 

bowiem w Ośrodku zatrudnionych jest w pełnym wymiarze czasu pracy 2, zamiast 3 

pracowników socjalnych.

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

- brak spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych zgodnie z art. 110 ust. 

12 ustawy;

- lakoniczne, nierzetelne sporządzanie wywiadów środowiskowych w sprawach 

dotyczących: przyznawania i wypłacania zasiłków stałych oraz przyznawania usług 

opiekuńczych;

- brak właściwych dokumentów potwierdzających sytuację dochodową osoby/rodziny 

w sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych, zasiłków 

specjalnych celowych oraz przyznawania dożywiania dla dzieci, a także posiłków dla osób 

dorosłych;

- nierzetelne sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących 

przyznawania i wypłacania zasiłków stałych.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

okresowych stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W sprawie nr 1 (R.J.) dołączone do akt sprawy 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 

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.
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W sprawdzonych sprawach dotyczących organizowania i świadczenia usług

opiekuńczych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawdzonych sprawach w wywiadach środowiskowych brakowało opisu aktualnej 

sytuacji rodzinnej, majątkowej oraz mieszkaniowej i zdrowotnej osób, z którymi 

przeprowadzono wywiad. Zawarto w nich jedynie zapis o treści „bez zmian”.

Mając na uwadze § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego stwierdzić należy, że wywiad środowiskowy jest podstawowym 

instrumentem pracy pracownika socjalnego, który umożliwia mu zapoznanie się 

z sytuacją prawną i faktyczną osoby czy 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 nieprawdziwych 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. Winien być wypełniony w sposób staranny i rzetelny.

W sprawdzonych sprawach dotyczących dożywiania dzieci stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (K.G.J) w 3 przypadkach do wniosków o udzielenie pomocy dołączono 

zaświadczenia o wysokości osiągniętego wynagrodzenia, które 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. Analogicznie jak w sprawach zasiłków 

okresowych, zaświadczenia/oświadczenia o dochodach powinny być zgodne z art. 107 

ust. 5 b pkt 7 ustawy.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków stałych 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (Z.K.) decyzją Nr GOPS/81220/5/63/15 z dnia 26.06.2015 r. 

i w sprawie nr 5 (P.K) decyzjąNr GOPS/81220/6/75/15 z dnia 23.07.2015 r., przyznano 

zasiłki stałe dla osób w rodzinie. W podstawach prawnych decyzji powołano art. 37 ust. 

1 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym zasiłek stały przysługuje, pełnoletniej osobie samotnie 

gospodarującej (...) oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym zasiłek stały



ustala się w wysokości: w przypadku osoby samotnie gospodarującej (...) zamiast 

na art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o treści: zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie 

pozostającej w rodzinie (...) oraz na art. 37 ust 2 pkt 2 ustawy: zasiłek stały ustala się 

w wysokości w przypadku osoby w rodzinie (...). 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 podstawie prawnej decyzji winny być przywołane wszystkie faktyczne przepisy, 

które legły u podstawy jej wydania.

2. W sprawie Nr 1 (Z.K.) w wywiadzie z dnia 26.05.2015 r. pkt I, ppkt 7 „Dane osoby 

z którą przeprowadzono wywiad, dane o rodzinie”, pkt II, ppkt 6, 11, 12 „Sytuacja 

mieszkaniowa osoby/rodziny”, pkt IV B „Sytuacja zawodowa”, pkt V, ppkt 4 „Sytuacja 

zdrowotna”, pkt V C „Sytuacja osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków” - nie 

zostały wypełnione, natomiast w pkt VI „Potrzeby i oczekiwania osoby/rodziny 

zgłoszone podczas przeprowadzania wywiadu” -  strona nie wpisała daty wywiadu.

- W sprawie Nr 5 (P.K.) w wywiadzie z dnia 16.07.2015 r. pkt I, ppkt 9, 10, 15 „Dane 

osoby z którą przeprowadzono wywiad, dane o rodzinie”, pkt II, ppkt 4, 6, 10, 11, 12 

„Sytuacja mieszkaniowa osoby/rodziny”, pkt III ppkt 3, 4, 5, 6, 8 „Sytuacja rodzinna 

osób wspólnie zamieszkujących”, pkt V C „Sytuacja osób uzależnionych od alkoholu 

i narkotyków” - nie zostały wypełnione.

Wywiady środowiskowe analogicznie jak w sprawach usług opiekuńczych winny być 

sporządzane w sposób staranny i rzetelny, gdyż stanowią podstawowy instrument pracy 

pracownika socjalnego, na podstawie którego ustala on sytuację prawną i faktyczną 

osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków

specjalnych celowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W aktach spraw nr 2 (I.B.) dotyczących decyzji Nr GOPS/8121/7/54/15 z dnia

13.05.2015 r. i nr 3 (Ż.W.) dotyczących decyzji Nr GOPS/8121/42/157/15 

i Nr GOPS/8121/42/158/15 z dnia 21.12.2015 r. były oświadczenia o wysokości 

wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, w których brakowało informacji 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.



Analogicznie jak w sprawach zasiłków okresowych, zaświadczenia/oświadczenia 

o dochodach powinny być zgodne z art. 107 ust. 5 b pkt 7 ustawy.

2. W sprawie nr 1 (L.Z.) w aktach dotyczących przyznania pomocy decyzjami 

Nr GOPS/8121/25/73/15 i Nr GOPS/8121/25/74/15 z dnia 21.07.2015 r.,

Nr GOPS/8121/25/82/15 z dnia 31.08.2015 r., Nr GOPS/8121/25/83/15 z dnia

31.08.2015 r„ Nr GOPS/8121/25/84/15 z dnia 31.08.2015 r., brakowało aktualnej 

decyzji właściwego organu w sprawie emerytury matki oraz dowodu otrzymania 

emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Dochód rodziny ustalany był 

na podstawie decyzji ZUS z dnia 11.03.2014 r. o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego 

oraz wyroku sądu o wysokości przyznanych alimentów stronie od byłego męża. 

Powyższe jest niezgodne z art. 107 ust. 5b pkt 4 i 10 ustawy, który stanowi, że sytuację 

osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie 

decyzji właściwego organu w sprawie emerytury a także dowodu otrzymania 

emerytury. Ponadto w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy, za dochód należy przyjąć 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 (...). W związku 

z powyższym należało udokumentować dochód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania pomocy w postaci posiłków 

dla osób dorosłych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 3 (E.B.) decyzją nr GOPS/8121/40/151/15 z dnia 15.12.2015 r., 

przyznano zasiłek celowy na zakup żywności. Dołączane do akt sprawy 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. Analogicznie jak w sprawach zasiłków okresowych, 

zaświadczenia/oświadczenia o dochodach powinny być zgodne z art. 107 ust 5 b pkt 7 

ustawy.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami 

wydaje się następujące zalecenia:
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1. Uregulować kwestię zatrudnienia pracowników socjalnych tak, aby ośrodek 

zatrudniał w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych. 

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: do 31 marca 2017 r.

2. 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1406).

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, pomniejszoną o: (...).

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.).

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Sytuacje 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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego 

oraz składki na ubezpieczenie chorobowe oraz decyzji właściwego organu w sprawie 

emerytury/renty jak i dowodu otrzymania emerytury/renty.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 5b, pkt 4, 7 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.
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5. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny. W podstawie prawnej decyzji 

przywoływać wszystkie faktyczne przepisy, które legły u podstawy jej wydania, 

tj. przepisy prawa materialnego, prawa ustrojowego i prawa procesowego, 

z powołaniem źródła publikacji.

Podstawa prawna: art. 107 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 (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.

Pouczenie:

\n ;T i .3 v v ; . ;V

Otrzymują:
1. Pan Henryk Kuriata

Wójt Gminy Jordanów Śląski
2. a/a

ZygmvM
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