
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia i  maja 2017 r.

ZP-KNPS.431.6.11.2017.KJ

Pani
Helena Staśkiewicz - Dobrowolska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej
w Kamieńcu Ząbkowickim

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 1 3 - 1 5  marca 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: Krzysztof Jakubowski -  inspektor wojewódzki, Urszula 

Szczeblowska -  starszy inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę kompleksową 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, 

57-230 Kamieniec Ząbkowicki.

Zakres kontroli obejmował zgodność zatrudnienia pracowników jednostki 

z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej 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 wart. 18 ust. 1 ustawy, a także wybranych zadań wynikających z art. 110 

ustawy. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 13 marca 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 Helena Staśkiewicz - 

Dobrowolska, która od 12 stycznia 1993 r. jest zatrudniona na stanowisku Kierownika 

GOPS w Kamieńcu Ząbkowickim.



Pani Helena Staśkiewicz - Dobrowolska jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań 

w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 25 kwietnia 2017 r. protokół kontroli, do którego nie wniesiono 

zastrzeżeń, zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację oraz 

udzielone wyjaśnienia.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami działania 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim 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 i 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, 4 i 5 ustawy. Nie realizuje natomiast zadań z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3 i 3a ustawy. 

Ustalono, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy. 

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

bowiem nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie. Ponadto Gmina Kamieniec Ząbkowicki 

nie prowadzi i nie rozwija infrastruktury środowiskowych domów samopomocy (art. 18 

ust. 1 pkt 5). «-

W Gminie Kamieniec Ząbkowicki realizowane było zadanie wskazane w art. 110 

ust. 4 ustawy. Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, 

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi 

przepisami (art. 110 ust. 6 ustawy). Kierownik Gminnego 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).

Kierownik GOPS w Kamieńcu Ząbkowickim 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
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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 GOPS.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje obszar Gminy Kamieniec 

Ząbkowicki zamieszkały przez 8 264 mieszkańców, w tym 252 rodziny i osoby samotnie 

gospodarujące objęte pracą socjalną.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim na dzień 

kontroli zatrudnionych jest 4 pracowników socjalnych terenowych (4 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 

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 mając na uwadze liczbę mieszkańców oraz liczbę 

rodzin i osób objętych pracą socjalną.

W przypadku GOPS w Kamieńcu Ząbkowickim, mając na uwadze liczbę 

mieszkańców Gminy, zgodnie ze złożonymi przez Kierownika w trakcie kontroli 

wyjaśnieniami, wskaźnik ten nie jest spełniony, bowiem w Ośrodku zatrudnionych jest 

w pełnym wymiarze czasu pracy 4 pracowników socjalnych.

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

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

11 ustawy;

- błędne ustalanie dochodu rodziny w sprawie dotyczącej przyznania zasiłku okresowego;

- błędne ustalanie początku uprawnień i okresu na jaki potwierdzono prawo do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- wydanie decyzji na osobę całkowicie ubezwłasnowolnioną bez wskazania osoby, która ją  

reprezentuje tj. opiekuna prawnego, w sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania 

zasiłków stałych;
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- nierzetelne sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących 

przyznawania pomocy w postaci: specjalnych zasiłków celowych, specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi a także zakupu posiłków dla osób 

dorosłych.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

okresowych stwierdzono następująca nieprawidłowość:

l.W  sprawie nr 4 (G.B.) stwierdzono, że na wniosek z dnia 6.06.2016 r. decyzją 

Nr GOPS/8211/b/50/3/2016 z dnia 17.06.2016 r., przyznano stronie zasiłek okresowy 

od 1.06.2016 r. do 31.07.2016 r. w wysokości 425,00 zł miesięcznie. Ustalając wysokość 

zasiłku przyjęto dochód rodziny z maja 2016 r.- 178,00 zł (zasiłek rodzinny w wysokości 

89,00 zł za maj 2016 r. i wyrównanie zasiłku rodzinnego za kwiecień 2016 r. 

w wysokości 89,00 zł.). Ponieważ strona otrzymała wyrównanie zasiłku rodzinnego za 

kwiecień 2016 r. w maju 2016 r., jest to dochód należny za dany okres. Za dochód 

rodziny w maju 2016 r. należało przyjąć jeden zasiłek rodzinny w wysokości 89,00 zł 

i przyznać zasiłek okresowy w wysokości 469,50 zł. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy 

o pomocy społecznej 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 z miesiąca, w którym wniosek 

został złożony. Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 12 ustawy w przypadku .»uzyskania 

jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się 

w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W sprawdzonych sprawach dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (M.S.), na wniosek z dnia 5.01.2016 r. decyzją Nr GOPS/skz/1/2016 

z dnia 8.01.2016 r. potwierdzono prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych od 7.01.2016 r., zamiast od 5.01.2016 r. tj. od 

daty złożenia wniosku. W sprawie nr 3 (M.P.), błędnie wskazano początek oraz okres 

uprawnienia Strony do tego świadczenia, gdyż na wniosek z dnia 5.09.2016 r. decyzją 

Nr GOPS/skz/5/2016 z dnia 7.09.2016 r. potwierdzono prawo do świadczeń opieki
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zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych od 6.09.2016 r. do 31.11.2016 r. 

zamiast od 5.09.2016 r. do 3.12.2016 r. Zgodnie z art. 54 ust. 7 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.) prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej przyznaje się na okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest: 

dzień złożenia wniosku lub w przypadku udzielenia świadczeń w stanie nagłym - dzień 

udzielenia świadczenia - chyba, że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty 

ubezpieczeniem zdrowotnym.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

stałych stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W sprawie nr 4 (K.Ch.) decyzją Nr GOPS/8210/zm/a/54/3/2015 z dnia 14.10.2015 r. 

zmieniono wysokość zasiłku stałego w związku z waloryzacją świadczeń 

od 1.10.2015 r. Powyższa decyzja wydana została na osobę całkowicie 

ubezwłasnowolnioną bez wskazania osoby, która ją  reprezentuje tj. opiekuna prawnego, 

jednakże odebrał ją  opiekun prawny Strony. Z treści art. 30 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego wynika, iż osoby fizyczne nie posiadające zdolności do czynności 

prawnych działają przez swych ustawowych przedstawicieli. W sytuacji, gdy strona 

postępowania jest ubezwłasnowolniona całkowicie działa przez ustanowionego przez 

Sąd opiekuna prawnego. Adresatem decyzji przyznającej prawo do świadczeń 

z pomocy społecznej winna być osoba uprawniona reprezentowana przez opiekuna 

prawnego. Wszelka korespondencja winna być natomiast doręczana opiekunowi 

prawnemu, który reprezentuje interesy ubezwłasnowolnionego. -

W sprawdzonych sprawach dotyczących; przyznawania i wypłacania specjalnych 

zasiłków celowych, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz przyznawania pomocy w postaci zakupu 

posiłków dla osób dorosłych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W podstawach prawnych wydanych decyzji administracyjnych dotyczących zasiłków 

celowych specjalnych powołano art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej, 

zgodnie, z którym do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: 

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zamiast art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy 

o treści: do zadań własnych gminy należy: przyznawanie i wypłacanie specjalnych 

zasiłków celowych.
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2. W podstawach prawnych wydanych decyzji administracyjnych przyznających pomoc 

w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

przywołano art. 18 ustawy, nie powołując pkt 3, który stanowi, że do zadań zleconych 

z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy: organizowanie 

i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi.

3. W podstawach prawnych wydanych decyzji dotyczących przyznania pomocy w postaci 

zakupu posiłków dla osób dorosłych powołano art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy, zgodnie 

z którym do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: dożywianie 

dzieci, zamiast art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o treści: do zadań własnych gminy 

o charakterze obowiązkowym należy; udzielenie schronienia zapewnienie posiłku oraz 

niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Art. 107 k.p.a. w sposób jasny i precyzyjny wskazuje, jakie składniki winna zawierać 

decyzja. Mając powyższe na uwadze, decyzja powinna 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 związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami

wydaje się następujące zalecenia:

1. Uregulować kwestię zatrudnienia pracowników socjalnych tak, aby na jednego 

pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy przy realizacji zadań 

nałożonych ustawą przypadało nie więcej niż 2000 mieszkańców lub nie więcej niż 50 

rodzin i osób samotnie gospodarujących.

Podstawa prawna: art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

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

Termin wykonania: do 30 września 2017 r.

2. 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; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
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ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; kwotę alimentów 

świadczonych na rzecz innych osób.

W związku z tym w sprawie nr 4 (G.B.) -  niezwłocznie wyrównać zasiłek okresowy 

za czerwiec i lipiec 2016 r. w łącznej kwocie 89,00 zł.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3, 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: niezwłocznie.

3. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przyznawać na okres 90 dni od dnia złożenia 

wniosku lub w przypadku udzielenia świadczeń w stanie nagłym - dnia udzielenia 

świadczenia - chyba, że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty 

ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 7 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.).

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej realizować na wniosek strony. W przypadku 

gdy osoba uprawniona jest ubezwłasnowolniona adresatem decyzji przyznającej 

prawo do świadczeń z pomocy społecznej winna być osoba uprawniona, 

reprezentowana przez opiekuna prawnego.

Podstawa prawna: art. 30 § 2, art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.) oraz art. 102 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 wykonania: na bieżąco.
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Pouczenie:

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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Otrzymują:
1. Pan Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki
2. a/a
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