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Wystąpienie pokontrolne

W dniach 19-21 kwietnia 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 Ministra Polityki Społecznej 

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.), zespół kontrolerów: Urszula Szczeblowska - starszy inspektor 

wojewódzki; przewodniczący zespołu, Monika Broniszewska -  starszy inspektor 

wojewódzki, kontroler, przeprowadzili kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Dobroszycach, ul. Rynek 21, 56-410 Dobroszyce.

Zakres kontroli obejmował zgodność zatrudnienia pracowników jednostki 

z kwalifikacjami wymaganymi ustawą oraz realizację: 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. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 

2016 r. do dnia 19 kwietnia 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 Agnieszka Szewczyk 

zatrudniona na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Dobroszycach od dnia 1 października 2013 r., która jest odpowiedzialna za wykonywanie 

zadań w kontrolowanym zakresie.



Podpisany w dniu 23 maja 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 ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działania 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroszycach w zakresie zgodności zatrudnienia 

pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą 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 2, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 16a, 17, 18, 19 i 20 ustawy. Natomiast 

zadania z art. 17 ust. 1 pkt 3, 7, 8, 9 i 15 ustawy nie były realizowane, bowiem w okresie 

objętym kontrolą nie informowano o potrzebach w tym zakresie. Zadanie wskazane w art. 17 

ust. 1 pkt 1 ustawy dotyczące opracowywania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych realizowane było w 2016 roku, obecnie nie jest realizowane, gdyż 

aktualnie opracowywana jest nowa strategia dla Gminy Dobroszyce.

Gmina Dobroszyce nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach chronionych 

(art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy).

Ponadto ustalono, że Kierownik Ośrodka, na podstawie upoważnienia Wójta Gminy 

Dobroszyce z dnia 1 października 2013 r. wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych 

sprawach dotyczących prawa 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.).

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

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

wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 3a ustawy dotyczące opracowywania i realizacji projektów 

socjalnych realizowane było w 2016 roku. Pracownicy socjalni GOPS w Dobroszycach również 

w 2017 r. planują przygotowanie i realizację projektu socjalnego.

W trakcie kontroli ustalono, że Gmina realizuje zadanie wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 

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

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

prowadzi i nie rozwija infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy).

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 Dobroszyce na lata 2010-2016, przyjętej Uchwałą Rady Gminy 

Dobroszyce Nr XXXII-172/2010 z dnia 5 lutego 2010 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składał Radzie Gminy coroczne 

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

o roszczenia alimentacyjne (art. 110 ust. 5) i nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności 

do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych 

odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6), gdyż nie zgłaszano takich potrzeb.

Kierownik GOPS w Dobroszycach 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 w wysokości 250 zł 

wynikający z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej otrzymywali wszyscy pracownicy 

socjalni terenowi. W aktach personalnych pracowników socjalnych znajdują się stosowne 

dokumenty potwierdzające przyznanie dodatku oraz przyjęte i podpisane zakresy czynności.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Dobroszyce zamieszkałą 

przez 6 424 mieszkańców (stan na 31.12.2016 r.), w tym 63 rodziny i osoby samotnie 

gospodarujące objęte pracą socjalną. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 

kontroli zatrudnionych było trzech pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną 

w środowisku.

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 2000 

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 Dobroszycach, mając na uwadze powyższe, wskaźnik ten 

jest spełniony w stosunku do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą 

socjalną.

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:
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-  brak oświadczenia o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku 

w sprawach dotyczących przyznania zasiłku okresowego oraz dożywiania dzieci,

-  brak wskazania w decyzjach administracyjnych okresu, na jaki przyznano zasiłek 

okresowy,

-  błędne ustalenie okresu, na jaki przysługiwał zasiłek okresowy,

-  błędne ustalenie dochodu oraz wysokości pomocy w sprawie dotyczącej przyznania 

zasiłku okresowego oraz przyznania pomocy w formie dożywiania dzieci,

-  przywołanie błędnej podstawy prawnej w decyzjach administracyjnych przyznających 

pomoc w formie dożywiania dzieci,

-  brak wskazania, w decyzjach administracyjnych dotyczących przyznania usług 

opiekuńczych, rzeczywistej ilości godzin usług przyznanych danym osobom,

-  brak właściwego zaświadczenia albo oświadczenia strony o wysokości wynagrodzenia 

z tytułu zatrudnienia w sprawach dotyczących przyznawania pomocy w formie dożywiania 

dzieci oraz przyznania zasiłku specjalnego celowego,

-  brak dokumentu potwierdzającego wielkość gospodarstwa rolnego w sprawie dotyczącej 

przyznania specjalnego zasiłku celowego,

-  błędy pisarskie w wydanej decyzji administracyjnej przyznającej specjalny zasiłek celowy,

-  nieterminowe przeprowadzenie wywiadu aktualizacyjnego w sprawie przyznającej pomoc 

w formie dożywiania osobie dorosłej.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 2 (P.Rz.), ustalając sytuację dochodową rodziny przed wydaniem decyzji 

Nr GOPS.SP.4202.19.2016 z dnia 5.12.2016 r., nie zażądano od strony oświadczenia 

o dochodach uzyskanych z praktyk zawodowych jej siostry w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku o przyznanie pomocy. Dochód rodziny ustalany był na podstawie 

decyzji ZUS o przeliczeniu renty rodzinnej z dnia 14.07.2016 r., informacji o wysokości 

pobieranych świadczeń rodzinnych oraz ustnej informacji uzyskanej w trakcie rozmowy 

telefonicznej przeprowadzonej z pracownikiem zakładu, w którym p. Weronika odbywała 

praktyki i z której sporządzono notatkę służbową w dniu 5.12.2016 r. Brakowało natomiast 

oświadczenia strony o wysokości dochodów uzyskanych z praktyk siostry w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku.

Zgodnie z art. 107 ust. 5 ustawy pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny 

wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc



złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym.

2. W sprawie nr 3 (L.S.) decyzją Nr GOPS.SP.4202.16.2016 z dnia 9.11.2016 r. przyznano 

stronie zasiłek okresowy ze względu na długotrwałą chorobę. Z powyższej decyzji nie 

wynikał jednoznacznie okres, na jaki pomoc została przyznana. Wskazano jedynie, 

że w październiku 2016 r. wysokość świadczenia wyniesie 71,61 zł, a w listopadzie 

i grudniu 2016 r. wyniesie 317 zł miesięcznie.

Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy Ośrodek ustala okres, na jaki jest przyznany zasiłek 

okresowy, na podstawie okoliczności sprawy. Decyzja winna być sporządzona 

ze szczególną dbałością tak, aby nie budziła jakichkolwiek wątpliwości. Winno z niej 

jasno wynikać, na jaki konkretny okres przyznano świadczenie.

3. W powyższej sprawie przyznano stronie zasiłek okresowy ze względu na długotrwałą 

chorobę na wniosek złożony 25.10.2016 r. W październiku 2016 r. świadczenie przyznano 

za niepełny miesiąc, tj. od dnia złożenia wniosku, w wysokości 71,61 zł, pomimo, iż z akt 

sprawy wnika, że klient chorował od kilku miesięcy. Należało przyznać świadczenie 

za pełen miesiąc w pełnej wysokości, tj. 317 zł, gdyż uprawnienia do zasiłku okresowego 

strona nabyła przed miesiącem, w którym złożono wniosek. W związku z powyższym 

powstała niedopłata zasiłku okresowego w wysokości 245,39 zł, którą należy wyrównać 

stronie.

Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej świadczenia pieniężne 

przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, 

w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją.

4. W sprawie nr 5 (J.L.) decyzją Nr GOPS.SP.4202.16.2016 z dnia 9.11.2016 r. przyznano 

stronie zasiłek okresowy od 1.11.2016 r. do 31.12.2016 r., na wniosek złożony 4.11.2016 r. 

W listopadzie przyznano świadczenie w wysokości 173,50 zł, a w grudniu 2016 r. 

w wysokości 167,50 zł. W październiku 2016 r., w miesiącu poprzedzającym złożenie 

wniosku, rodzina 2 osobowa dysponowała dochodem w wysokości 681 zł, na który 

składają się świadczenia rodzinne (181 zł) oraz alimenty (500 zł). W listopadzie 2016 r. 

wysokość dochodu rodziny wzrosła do kwoty 693 zł w związku ze zmianą wysokości 

świadczeń rodzinnych (193 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 uzyskania. W oparciu
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0 tak ustalony dochód wyliczana jest wysokość zasiłku okresowego, który przysługuje 

do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. 

Jednocześnie kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między 

kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Ponadto zgodnie z art. 106 ust. 3a ustawy -  zmiana dochodu rodziny w okresie 

pobierania świadczenia pieniężnego nie wpływa na wysokość świadczenia pieniężnego, 

jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W związku z powyższym weryfikacja decyzji konieczna jest tylko wtedy, gdy zmiana 

dochodu w okresie pobierania świadczeń pieniężnych przekroczy 10% odpowiedniego 

kryterium dochodowego danej rodziny. W skontrolowanej sprawie należało, zatem 

przyznać zasiłek okresowy od 1.11.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości 173,50 zł, gdyż 

zmiana dochodu w listopadzie nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego na osobę 

w rodzinie (693 zł - 681 zł = 12 zł). Wysokość zasiłku okresowego w grudniu 2016 r. jest 

niższa od należnego świadczenia o 6 zł, różnicę tą należy wyrównać stronie.

W sprawdzonych sprawach dotyczących organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, 

w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stwierdzono następującą 

nieprawidłowo ść:

1. W decyzjach administracyjnych dotyczących przyznawania usług opiekuńczych 

nie wskazywano rzeczywistej ilości godzin usług przyznanych danym osobom. 

W rozstrzygnięciu decyzji wskazywano, że przyznaje się usługi opiekuńcze w ilości 

do 1 godziny dziennie lub do 2 godzin dziennie.

Powyższe stwierdzono w następujących decyzjach: Nr GOPS.SP.4224.2.2017 z dnia 

4.01.2017 r. (sprawa nr 1 Z. G.), Nr GOPS.SP.4224.8.2016 z dnia 4.01.2016 r. (sprawa 

nr 2 K.P.), Nr GOPS.SP.4224.13.2016 z dnia 18.02.2016 r. i Nr GOPS.SP.4224.8.2016 

z dnia 30.12.2017 r. (sprawa nr 3 M.N.).

Zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy, ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi 

opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Dodatkowo art. 107 k.p.a. 

w sposób jasny i precyzyjny wskazuje, jakie składniki winna zawierać decyzja. W związku 

z powyższym każda decyzja powinna być formułowana ze szczególną dbałością o jasność

1 precyzję wypowiedzi, musi by jednoznaczna i nie budzić jakichkolwiek wątpliwości, 

bowiem adresatami decyzji są osoby, które mogą mieć problemy z prawidłowym 

zrozumieniem jej treści.
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W sprawdzonych sprawach dotyczących dożywiania dzieci stwierdzono następujące

nieprawidłowości:

1. W podstawie prawnej wszystkich decyzji administracyjnych przyznających posiłek dla 

dzieci przywołano art. 39 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, dotyczący przyznania 

pomocy w formie zasiłku celowego, czyli świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej. 

Przyznany decyzjami posiłek jest natomiast świadczeniem niepieniężnym z pomocy 

społecznej.

Zgodnie z art. 107 k.p.a. -  prawidłowa podstawa prawna decyzji powinna zawierać 

powołanie wszystkich faktycznych przepisów, które legły u podstaw jej wydania. 

Podstawa prawna decyzji administracyjnej musi być powołana dokładnie, a więc 

ze wskazaniem mających zastosowanie w sprawie przepisów określonego aktu prawnego 

oraz z powołaniem jego źródła publikacji.

2. W sprawie nr 2 (J.K.) ustalając sytuację materialną rodziny, przed wydaniem decyzji 

Nr GOPS.SP.4211.43.2016 z dnia 3.10.2016 r., błędnie wyliczono wysokość dochodu 

rodziny, uwzględniając w nim dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku 

szkolnego dla dwójki dzieci (2x100 zł).

Zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego 

świadczenia socjalnego.

3. Ponadto w aktach powyższej sprawy nie było oświadczenia ani zaświadczenia o wysokości 

wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia strony. Klientka oświadczyła jedynie, że przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie netto wynosi 1.880 zł. Oświadczenie 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.

4. W sprawie nr 4 (S.N.), z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przed wydaniem 

decyzji Nr GOPS.SP.4211.22.2017 z dnia 4.01.2017 r. wynika, że rodzina w miesiącu
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poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy w formie posiłków dla dzieci 

uzyskała dochód w wysokości 3.909,87 zł, na który składały się świadczenia rodzimie 

w wysokości 657 zł, alimenty w wysokości 1.300 zł, zasiłek dla bezrobotnych 

w wysokości 572,87 zł oraz wynagrodzenia z pracy konkubenta w wysokości 1.380 zł. 

W aktach sprawy brakowało oświadczenia/zaświadczenia o wynagrodzenia z tytułu 

zatrudnienia potwierdzającego wysokość faktycznie osiągniętego dochodu oraz 

oświadczenia strony o wysokości otrzymanych alimentów w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku.

Analogicznie jak w sprawie nr 2 (J.K.) sytuację osobistą, rodzinną, dochodową 

i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie zaświadczenia albo oświadczenia

0 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, tj. zgodnie z art. 107 ust. 5b pkt 

7 ustawy. Ponadto w analizowanych sytuacjach należało skorzystać z uprawnienia 

wynikającego z art. 107 ust. 5 ustawy zgodnie, z którym, pracownik socjalny 

przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub 

rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków specjalnych

celowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (K.Sz.) dołączane do akt sprawy oświadczenia o wysokości osiągniętego 

wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia 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)

1 chorobowe.

Analogicznie jak w sprawach dotyczących przyznania pomocy w formie posiłku dla 

dzieci 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, tj. zgodnie z art. 107 ust. 5b pkt 7 ustawy.



2. Z akt sprawy nr 2 (R.F.) wynika, że rodzina posiada gospodarstwo rolne, którego wielkość 

ustalono na podstawie decyzji z dnia 7.02.2013 r. w sprawie łącznego zobowiązania 

pieniężnego za rok 2013 oraz oświadczenia strony o stanie majątkowym z 17.11.2015 r. 

Do akt sprawy nie dołączono żadnego dokumentu o powierzchni gospodarstwa rolnego 

w hektarach przeliczeniowych potwierdzającego jego wielkość w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku.

Zgodnie z art. 107 ust. 5b pkt 11 sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową 

osoby lub rodziny ustala się m. in. na podstawie zaświadczenia urzędu gminy albo 

oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.

W trakcie czynności kontrolnych dołączono do akt sprawy odpis decyzji Wójta Gminy 

Dobroszyce z dnia 9.02.2016 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 

2016.

3. W sprawie nr 3 (G.Sz.) w uzasadnieniu decyzji Nr GOPS.SP.4203.86.2016 z dnia 

20.05.2016 r., naniesiono odręczną poprawkę wysokości rzeczywistego dochodu rodziny 

z kwoty 933,00 zł na 935,00 zł.

Decyzje administracyjne wydawane zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. winny być 

sporządzane w sposób rzetelny, z uwzględnieniem danych zgodnych ze stanem 

faktycznym oraz zebraną wprowadzonym postępowaniu dokumentacją. W przypadku 

wystąpienia oczywistego błędu pisarskiego należy wydawać postanowienia o sprostowaniu 

błędu na podstawie art. 113 § 1 k.p.a. Zgodnie z cyt. przepisem 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 trybie tego artykułu nie podlegają sprostowaniu błędy i omyłki istotne, 

a więc co do ustalenia prawa obowiązującego, stanu faktycznego i jego kwalifikacji 

prawnej.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania pomocy w formie dożywiania dla 

osób dorosłych stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W sprawie nr 1 (P.S) wywiad aktualizacyjny nie został przeprowadzony w ustawowym 

terminie. Wywiad środowiskowy sporządzono w dniu 4.01.2016 r., aktualizację wywiadu 

w dniu 13.07.2016 r.

Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej w stosunku do osób 

korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadów należy sporządzać nie 

rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.
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W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi 

nieprawidłowościami, wydaje się następujące zalecenia:

1. W celu ustalenia faktycznej sytuacji dochodowej osoby nie mającej stałego zatrudnienia 

lub rodziny, w której jest taka osoba przyjmować oświadczenia o dochodach z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 5 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.

2. W decyzjach administracyjnych wskazywać okres, na jaki jest przyznany zasiłek okresowy. 

Decyzja winna być sporządzona ze szczególną dbałością tak, aby nie budziła 

jakichkolwiek wątpliwości. Winno z niej jasno wynikać, na jaki konkretny okres 

przyznano świadczenie.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 5 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. Świadczenia pieniężne 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.

Mając na uwadze sprawę nr 3 (L.S.) dotyczącą zasiłku okresowego, należy stronie 

wyrównać kwotę należnego świadczenia za październik 2016 r. w wysokości 245,39 zł. 

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: niezwłocznie.

4. Za dochód przyjmować sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego 

złożenie wniosku łub 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. 

Decyzje administracyjne przyznające pomoc w formie świadczeń pieniężnych 

weryfikować tylko wtedy, gdy zmiana dochodu w okresie pobierania tych świadczeń 

przekroczy 10% odpowiedniego kryterium dochodowego danej osoby lub rodziny.

W sprawie nr 5 (J.L.) należy wyrównać stronie wysokość zasiłku okresowego za grudzień 

2016 r. o kwotę 6 zł

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3, art. 106 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

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

Termin wykonania: niezwłocznie.

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

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

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 wykonania: na bieżąco.

6. W decyzjach administracyjnych przyznających usługi opiekuńcze wskazywać konkretną 

liczbę godzin przyznanych usług opiekuńczych.

Podstawa prawna: art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

7. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustalać m.in. 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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz 

składki na ubezpieczenie chorobowe.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 5b pkt 7 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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8. W przypadku osób/rodzin posiadających gospodarstwo rolne sytuację osobistą, rodzinną, 

dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustalać na podstawie zaświadczenia urzędu 

gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach 

przeliczeniowych.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 5b pkt 11 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.

9. Błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydawanych przez organ 

administracji publicznej decyzjach prostować w drodze postanowienia.

Podstawa prawna: art. 113 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.

10. W stosunku do osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadów 

sporządzać nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 4 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.

Pouczenie
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 tutejszego Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania 
niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych 
zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Do wiadomości:
1 .Pan Artur Ciosek 

Wójt Gminy Dobroszyce 
ul. Rynek 16 
56-410 Dobroszyce 

2.a/a

-ĄSKiEGO

ZASTĘPC
Zdrowia i PolityKi Społecznej

\'A

12


