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Pani
Anna Kłys
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dobromierzu

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 16-17 stycznia 2017 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: Monika Broniszewska -  starszy inspektor wojewódzki oraz Marta 

Bożek -  starszy inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę kompleksową w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobromierzu, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz 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 wybranych 

zadań wynikających z art. 110 ustawy, obejmującą okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 

16 stycznia 2017 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 15 grudnia 2016 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półrocze 2017 r.

W trakcie kontroli jednostką kierowała Pani Anna Kłys, która z dniem 20 grudnia 

1999 r. została powołana na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Dobromierzu.

Pani Anna Kłys jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień.



Podpisany w dniu 15 lutego 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 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu 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, 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, 15 ustawy nie były realizowane, bowiem 

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

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

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

Ustalono, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 6 i 9 ustawy. Pozostałe 

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

ubiegano się o pomoc w tym zakresie. Ponadto Gmina Dobromierz nie prowadzi i nie rozwija 

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

W Gminie Dobromierz 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). Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składał Radzie Gminy 

coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka (art. 110 ust. 9), natomiast nie wytaczał 

powództw o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art. 110 ust. 5).

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Dobromierz zamieszkałą 

przez 5.327 mieszkańców (według stanu na dzień 31.12.2016 r.), w tym 158 rodzin i osób 

samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną. W Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Dobromierzu na dzień kontroli zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych 

terenowych.

Zgodnie z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy 

społecznej powinien zatrudniać 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 Dobromierzu wskaźnik ten jest spełniony w stosunku do liczby 

ludności gminy.

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

- brak przeprowadzenia aktualizacji wywiadu w sprawie dotyczącej ponoszenia odpłatności 

za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej;

- błędne ustalenie dochodu osoby oraz wysokości pomocy w sprawie dotyczącej 

przyznawania i wypłacania zasiłku stałego;

- podpisywanie decyzji przyznających pomoc przez pracownika bez wskazania stanowiska 

służbowego.

W sprawdzonych sprawach dotyczących kierowania do domu pomocy społecznej 

i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu stwierdzono następującą 

nieprawidłowość:

1. W sprawie nr 1 (R.Sz.) stwierdzono brak aktualizacji wywiadu środowiskowego. Wywiad 

został przeprowadzony 25.01.2016 r., kolejny dopiero 3.10.2016 r.

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. W przypadku osób 

korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 

6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków stałych 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (R.K.) decyzją Nr 5520.2837.2016 z dnia 27.10.2016 r. przyznano stronie 

zasiłek stały w wysokości 599,26 zł na okres od 1.10.2016 r. do 31.10.2019 r. Ustalono, 

iż w okresie od 30.04.2016 r. do 30.09.2016 r. otrzymywała dodatek mieszkaniowy 

w wysokości 64,77 zł, natomiast w okresie od 1.10.2016 r. do 31.03.2017 r. nabyła prawa do 

dodatku mieszkaniowego w wysokości 34,74 zł. Wysokość zasiłku stałego ustalona została 

w oparciu o dochód z miesiąca złożenia wniosku tj. 34,74 zł zamiast z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku tj. 64,77 zł.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy -  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 zyskania (...). W związku
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z powyższym wysokość pomocy winna być przyznana w wysokości 569,23 zł zamiast 

599,26 zł.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznania pomocy w formie schronienia, 

zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków celowych na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia losowego, usług opiekuńczych, posiłków dla dzieci, 

ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w dps, zasiłków stałych, zasiłków specjalnych 

celowych, zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności i świadczeń rzeczowych 

w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

1. Decyzje administracyjne przyznające pomoc były podpisywane przez upoważnionego 

pracownika Ośrodka bez wskazania jego stanowiska służbowego.

Zgodnie z art. 107 k.p.a. decyzja administracyjna powinna zawierać m.in. podpis 

z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do 

wydawania decyzji.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami 

wydaje się następujące zalecenia:

1. Aktualizację wywiadu środowiskowego przeprowadzać gdy nastąpiła zmiana danych 

zawartych w wywiadzie, a w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy nie 

rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

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

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Uprawnienia do pomocy społecznej osoby/rodziny ustalać na podstawie dochodów 

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.

Mając na uwadze sprawę nr 1 (R.K.) dotyczącą zasiłku stałego nadpłaconą dotację 

w łącznej wysokości 90,09 zł należy zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych do budżetu państwa.



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.) oraz art. 169 ust. 1 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 otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

3. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny. Zawierać w nich podpis 

z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do 

wydawania decyzji.

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.
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Zdrowia i Polityki Spofccznej

Otrzymują:
1. Pan Jarzy Ulbin

Wójt Gminy Dobromierz
2. a/a

TARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI 
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