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Wystąpienie pokontrolne

W dniach 17-19 maja 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.) 

zespół kontrolerów: Urszula Szczeblowska -  starszy inspektor wojewódzki, przewodniczący 

zespołu, Helena Sławska -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę 

kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy, ul. Wrocławska 78, 

55-003 Czernica^ zakresu realizacji zadań gminy wynikających z ustawy, w szczególności 

zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z wymaganymi kwalifikacjami, jak również 

zapisów art. 17 ust. 1, art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 1 i zadań wynikających z art. 110 ustawy, 

obejmującą okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 17 maja 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 Krystyna Zaraś zatrudniona 

od dnia 1 marca 1995 r. na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Czernicy, która odpowiada za realizację zadań objętych kontrolą.

Podpisany w dniu 3 lipca 2017 r. protokół kontroli, do którego nie wniesiono 

zastrzeżeń, zawiera 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 Czernicy w zakresie zgodności zatrudnienia 

pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą oraz wynikających realizacji 

z niej zadań realizowanych przez gminę.

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. Gmina Czernica 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 

Czernica z dnia 30 października 2007 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, 3a, 4 i 5 ustawy, nie realizuje natomiast zadań z art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy.

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 Czernica nie 

prowadzi i nie rozwija infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

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

W Gminie Czernica realizowane było zadanie wskazane w art. 110 ust. 4 ustawy 

dotyczące koordynacji realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

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 Czernicy 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.
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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 Czernica zamieszkałą przez 

13 199 mieszkańców (stan na 31.12.2016 r.), w tym 51 rodzin i osób samotnie 

gospodarujących objętych pracą socjalną. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 

kontroli zatrudnionych było pięciu 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 Czernicy, mając na uwadze powyższe, wskaźnik ten jest 

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

socjalną.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawie udzielenia pomocy na pokrycie 

wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na niewłaściwych drukach.

W dwóch sprawach wywiady środowiskowe przeprowadzane były na niewłaściwych 

częściach kwestionariusza wywiadu, co jest niezgodne z zapisami § 10 rozporządzenia 

w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego 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 przeprowadzając wywiad wypełnia część 

VII kwestionariusza wywiadu. W sprawie Nr 2 (Z.W.) wywiad środowiskowy został 

przeprowadzony na części IV kwestionariusza wywiadu, natomiast w sprawie Nr 1 (B.P.) 

-  na nieobowiązującej części X kwestionariusza wywiadu.



2. Nieterminowe przeprowadzenie wywiadu aktualizacyjnego w sprawie dotyczącej 

przyznania pomocy w formie zasiłku stałego.

W sprawie nr 5 (M.L.) wywiad aktualizacyjny nie został przeprowadzony w ustawowym 

terminie. Do decyzji Nr GOPS-ST.8210.11.2.2014.AG z dnia 1.10.2015 r. dotyczącej 

zmiany wysokości zasiłku stałego, wywiad środowiskowy przeprowadzono w dniu 

1.10.2015 r. Aktualizacja wywiadu została sporządzona w dniu 4.05.2016 r., tj. po upływie 

6 miesięcy.

Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, w przypadku osób korzystających 

ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza się nie rzadziej, niż co 

6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami, 

wydaje się następujące zalecenia:

1. 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 

i 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.

2. 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 (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
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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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Jolanta Snopko 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Zdrowia i Polityki Społecznej

Otrzymują:
1.Pan W łodzim ierz Chlebosz 
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