
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia J i marca 2017 r.

ZP-KNPS.431.6.2.2017.HS
Pani
Bożena Brańka
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzegomiu

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 16-18 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 (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, Krzysztof Jakubowski -  

inspektor wojewódzki przeprowadzili kontrolę kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Strzegomiu, ul. Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom, 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 2016 r. do dnia 16 stycznia 2017 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2017 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Bożena Brańka zatrudniona 

od 1 lipca 1990 r. na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu. 

Pani Bożena Brańka jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych 

zagadnień.

Podpisany w dniu 28 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 Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Strzegomiu 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 Strzegomiu 

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. Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu spełnia wskaźnik 

zatrudnienia pracowników socjalnych w odniesieniu do liczby rodzin objętych pracą socjalną, 

przypadających na jednego pracownika socjalnego, tj. nie więcej niż 50 rodzin i osób 

samotnie gospodarujących.

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

obowiązkowym wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 

19, 20 ustawy. Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 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 Miejska w Strzegomiu Uchwałą 

Nr 55/16 w dniu 23 maja 2016 r. przyjęła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Strzegom na lata 2016 -2020.

Ponadto stwierdzono, że Gmina Strzegom 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, 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.

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 przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 55/16 z dnia 

23 maja 2016 r.

W Gminie Strzegom 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 wytaczania powództw alimentacyjnych. 

W przypadku zadania z art. 110 ust. 6 ustawy, Ośrodek współpracuje z Powiatowym 

Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności , do którego w okresie objętym kontrolą 

Ośrodek skierował 3 wnioski. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu 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:

a) Błędny tok postępowania w sprawach dotyczących udzielania schronienia.

W skontrolowanych sprawach dot. udzielania schronienia przyjęto błędny tok 

postępowania. W wydanych decyzjach administracyjnych zamieszczono zapis: „Przyznać 

pomoc społeczną w postaci zasiłku celowego w formie wydania skierowania i odpłatność 

za pobyt w schronisku (...) w okresie od (...) do ( ...)” .

Zgodnie z art. 36 ust. 2 lit i) ustawy, schronienie jest świadczeniem niepieniężnym 

z pomocy społecznej w związku z czym nie powinno być przyznane w formie świadczenia 

pieniężnego (zasiłku celowego). Mając powyższe na uwadze, po otrzymaniu wniosku 

strony o pokrycie kosztów pobytu w schronisku i przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu 

środowiskowego należało wydać decyzję przyznającą tymczasowe miejsce w schronisku. 

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy -  udzielenie schronienia następuje przez przyznanie 

tymczasowego miejsca m.in. w schronisku dla bezdomnych. Należy mieć na uwadze, że 

pomoc w formie przyznania tymczasowego miejsca w schronisku ma charakter 

tymczasowy, a decyzja w tym zakresie jest wydawana w ramach uznania 

administracyjnego. Ponadto zaznaczyć należy, iż zgodnie z art. 36 pkt 1 lit c ustawy 

zasiłek celowy jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej, natomiast schronienie 

zaliczane jest do grupy świadczeń niepieniężnych (art. 36 ust. 2 lit. i). Przyznając pomoc 

winna ona być jasno określona. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż dany rodzaj pomocy 

należy wykazać w sprawozdaniach. Błędem jest wówczas wykazywanie pomocy w formie 

pieniężnej (zasiłku celowego) jako pomocy przyznanej w formie schronienia.

2. Błędne ustalenie okresu uprawnienia do świadczenia w  formie zasiłku okresowego.

W sprawie nr 1 (K.M.) decyzją Nr PS/4113/372/2016 z dnia 1.02.2016 r., przyznano 

zasiłek okresowy. Strona złożyła wniosek o przyznanie pomocy w dniu 27.01.2016 r.
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W przedmiotowej sprawie zasiłek okresowy został przyznany od 1.02.2016 r., zamiast 

od 1.01.2016 r. tj. od miesiąca złożenia wniosku. Zgodnie z 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 przyznaje 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. W trakcie kontroli w dniu 17.01.2017 r. w kasie 

Ośrodka wypłacono Stronie zasiłek za styczeń 2016 r. w wysokości 287 zł. Wobec 

powyższego odstępuje się od wydania zalecenia dot. wyrównania stronie zasiłku 

okresowego za styczeń 2016 r.

3. Błędne ustalenie dochodu strony w sprawie dotyczącej przyznawania i wypłacania zasiłku 

okresowego.

W sprawie nr 4 (J.M.) decyzją Nr PS/4113/2050/2016 z dnia 8.07.2016 r. przyznano 

zasiłek okresowy w wysokości 271,03 zł na okres od dnia 1.07.2016 r. do dnia 

31.08.2016 r. Ustalając wysokość zasiłku okresowego przyjęto dochód Strony z miesiąca 

złożenia wniosku tj. z lipca 2016 r. (dodatek mieszkaniowy w wysokości 91,95 zł, 

przyznany na okres od 1.07.2016 r. do 31.12.2016 r.), zamiast z miesiąca poprzedzającego 

złożenie wniosku tj. z czerwca 2016 r. (dodatek mieszkaniowy w wysokości 68,08 zł, 

przyznany na okres od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r.). Zasiłek okresowy powinien być 

przyznany w wysokości 282,96 zł od 1.07.2016 r. do 31.08.2016 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 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 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 dochodu 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. Ponadto, zgodnie 

z art. 106 ust. 3a ustawy -  zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny 

w okresie pobierania świadczenia pieniężnego nie wpływa na wysokość świadczenia 

pieniężnego, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium
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dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę 

w  rodzinie.

W trakcie kontroli w dniu 17.01.2017 r. w kasie Ośrodka wypłacono Stronie zasiłek 

za lipiec 2016 r. w wysokości 11,93 zł. Wobec powyższego odstępuje się od wydania 

zalecenia dot. wyrównania Stronie zasiłku okresowego za lipiec 2016 r.

Sporządzanie wywiadów środowiskowych u osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia 

losowego na niewłaściwym druku wywiadu.

W sprawie nr 1 (I.K.) decyzją Nr PS/412/2833/2016 z dnia 27.10.2016 r. przyznano zasiłek 

celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Pracownik 

socjalny przeprowadzając wywiad środowiskowy wypełnił część I kwestionariusza 

rodzinnego wywiadu środowiskowego, co jest niezgodne z § 10 rozporządzenia z dnia 

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

poz.1406, ze zm.), zgodnie z którym w przypadku ustalania sytuacji osobistej, rodzinnej, 

dochodowej i majątkowej osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej 

występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej albo zdarzenia losowego, 

pracownik socjalny przeprowadzający wywiad wypełnia część VII kwestionariusza 

wywiadu.

Nieprawidłowe wskazanie w podstawie prawnej decyzji administracyjnych przepisów 

prawa dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

W sprawie nr 1 (I.K.) decyzją Nr PS/412/2833/2016 z dnia 27.10.2016 r., w sprawie 

nr 2 (G.S) decyzją Nr PS/412/2833/2016 z dnia 23.02.2016 r. oraz w sprawie nr 3 (A.J) 

decyzją nr PS/412/2833/2016 z dnia 22.01.2016 r. przyznano zasiłki celowe na pokrycie 

wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. W podstawach prawnych decyzji 

powołano art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy, zgodnie z którym do zadań własnych gminy

0 charakterze obowiązkowym należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych 

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

obowiązkowym należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie 

wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Art. 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.

W wyniku kontroli sformułowane zostały następujące zalecenia:

1. Pomocy w formie schronienia w schronisku dla bezdomnych udzielać poprzez przyznanie 

decyzją administracyjną tymczasowego miejsca.

Podstawa prawna: art. 48a ust. 1, art. 106 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

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

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Świadczenia z pomocy społecznej przyznawać i wypłacać 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 przyznawać za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia 

ustalać dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez 

liczbę dni objętych świadczeniem.

Podstawa prawna: art. 106 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.

3. Wywiady środowiskowe poprzedzające wydanie decyzji przyznającej zasiłek celowy 

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 

sporządzać na części VII kwestionariusza wywiadu środowiskowego dotyczącej osób

1 rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, 

a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego.

Podstawa prawna: § 10 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego 

wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1406, ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

4. 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: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
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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. 

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.

5. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny. W podstawie prawnej decyzji 

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

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.

Otrzymują:
1. Pan Zbigniew Suchyta 

Burmistrz Strzegomia
2. a/a
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