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Wystąpienie pokontrolne

W dniach 23-25 sierpnia 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 2017 r., poz. 

1769), 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: Helena Sławska - starszy inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu 

i Urszula Szczeblowska -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę 

kompleksową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie, ul. Sikorskiego 4, 

67- 200 Głogów z zakresu realizacji zadań 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 23 sierpnia 2017 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2017 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli na II półrocze 2017 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką do dnia 2 listopada 2016 r. kierował Pan 

Andrzej Mazur, a od dnia 3 listopada 2016 r. Pani Karina Taudul. Za wykonywanie zadań 

w zakresie kontrolowanych zagadnień do dnia 2 listopada 2016 r. odpowiada Pan Andrzej 

Mazur, a od dnia 3 listopada 2016 r. Pani Karina Taudul.

Podpisany w dniu 2.10.2017 r. protokół kontroli, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, 

zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli dokumentację oraz 

udzielone wyjaśnienia. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie
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pismem nr PS.VIII.SP.0810.4737.2017 z dnia 3.10.2017 r. odesłał podpisany protokół 

z przeprowadzonej kontroli kompleksowej, przekazując jednocześnie ponownie wyjaśnienia 

odnoszące się do stwierdzonej nieprawidłowości, dotyczącej uznania pożyczki jako składnika 

dochodu podlegającego wliczeniu do ogólnego dochodu osoby. Wyjaśnienia Dyrektora 

MOPS w Głogowie złożone w powyższym zakresie podczas czynności kontrolnych zostały 

zawarte w podpisanym protokole kontroli.

W nawiązaniu do ustaleń kontroli przy ustalaniu dochodu ubiegającego się o zasiłek 

stały A.Sz. Ośrodek oparł się na zapisach art. 8 ust. 3 i 4 ustawy, cyt.: „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 wzglądu 

na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone 

w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się: 1) jednorazowego pieniężnego 

świadczenia socjalnego, 2) zasiłku celowego, 3) pomocy materialnej mającej charakter 

socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,

4) wartości świadczenia w naturze, 5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej 

na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu 

wykonywania prac społecznie użytecznych, 6) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, 

o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 

693 i 1220), 7) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, 

8) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 575), świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy 

z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 

oraz z 2016 r. poz. 753)

W celu uzasadnienia przyjętego przez Ośrodek toku postępowania przywołano wyroki 

(NSA nr I OSK 700/06 z dnia 8.12.2006 r., WSA w Warszawie nr VIII SA/Wa 75/11 z dnia 

7.06.2011 r., WSA w Warszawie nr I SA/Wa 2412/11 z dnia 16.02.2012 r„ WSA we
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Wrocławiu nr IV SA/WR 434/14 z dnia 4 grudnia 2014 r.), z których wynika, że kwota 

pożyczki jest przychodem mogącym stanowić źródło utrzymania w okresie dysponowania 

pożyczką, dlatego też kwoty pożyczek, wydatkowanych na podstawowe utrzymanie stanowią 

z punktu widzenia ustawy o pomocy społecznej przychód podlegający wliczeniu do dochodu.

W ocenie zespołu kontrolnego pożyczka, czy kredyt są przychodami podlegającymi 

co do zasady zwrotowi. Interpretację taką potwierdza wyrok NSA z dnia 20 listopada 2002 r. 

(sygn. akt II S.A./Ka 460/01). Wydany do nieobowiązującej już ustawy dnia 29 listopada 

1990 r. o pomocy społecznej, zachował aktualność w zakresie interpretacji pojęcia dochodu 

pod rządami nowej ustawy o pomocy społecznej. Sąd uznał, że przez dochód w rozumieniu 

art. 2a ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej należy rozumieć jedynie przysporzenia 

majątkowe, do których nie należy pożyczka, jako podlegająca z istoty zwrotowi. Odmienne 

rozumowanie prowadziłoby bowiem do podwójnego naliczenia kwoty pożyczki jako 

dochodu, gdyż spłata pożyczki musi pochodzić z określonych środków stanowiących dochód. 

Także Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w opinii dotyczącej pożyczek proponowało 

przyjęcie interpretacji korzystniejszej dla klientów ośrodków pomocy społecznej, w której 

to kwota kredytu i pożyczki nie jest wliczana do dochodu.

Należy zauważyć, że orzecznictwo nie jest w tej kwestii jednolite. Wyrok sądu 

administracyjnego nie jest źródłem prawa i wiąże tylko w konkretnej sprawie, co nie oznacza, 

że organ stosujący prawo nie może się oprzeć o interpretację przepisów ustawy o pomocy 

społecznej zawartą w wyrokach sądów administracyjnych. Przy dokonywaniu interpretacji 

przepisów prawa linia orzecznictwa wskazuje na określony kierunek działań i sposób w jaki 

należy postępować w podobnych przypadkach.

Wobec rozbieżnej interpretacji dotyczącej wliczania lub niewliczania do dochodu 

strony przychodu w postaci pożyczki nie wydaje się zaleceń w tej kwestii.

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Głogowie w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników jednostki 

z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji zadań 

wynikających z ustawy.

Ustalono, że Gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym 

wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 

ustawy.



Zadanie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy, dotyczące przyznawania i wypłacania zasiłków 

celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym 

osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie było 

realizowane, gdyż jak wyjaśnił Dyrektor Ośrodka nie złożono wniosków o pomoc 

w powyższym zakresie.

Ustalono, że Dyrektor Ośrodka, na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta 

Głogowa z dnia 3 listopada 2016 r., wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych 

sprawach potwierdzające 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.).

Zadanie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, dotyczące przyznawania zasiłków celowych 

w formie biletu kredytowanego oraz zadanie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy, dotyczące opłacania 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia 

w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub 

ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem bądź 

rodzeństwem, w okresie objętym kontrolą nie było realizowane, bowiem jak wyjaśnił 

Dyrektor Ośrodka nie informowano o potrzebach w tym zakresie.

Ustalono, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 3a, 4, 5 

ustawy. Nie realizuje natomiast zadania z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy, dotyczącego 

przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, 

pożyczek, gdyż jak wyjaśnił Dyrektor Ośrodka w okresie objętym kontrolą nie złożono 

wniosków na ww. formę pomocy.

Gmina Miejska Głogów na swoim terenie nie posiada domów pomocy społecznej 

o zasięgu gminnym. Osoby wymagające umieszczenia w domu pomocy społecznej kierowano 

do placówek odpowiedniego typu zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania osoby 

zainteresowanej lub posiadających wolne miejsca (art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy). Na terenie 

gminy funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu, pozostający w strukturze MOPS w Głogowie.

W trakcie kontroli ustalono, że Gmina Miejska Głogów realizuje zadania wynikające 

z art. 18 ust. 1 pkt 3, 6 i 9 ustawy.

Zadanie dotyczące przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie 

wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną (art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy) nie 

było realizowane, gdyż w okresie objętym kontrolą na terenie Gminy nie wystąpiła klęska 

żywiołowa ani ekologiczna.
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Gmina nie prowadzi i nie rozwija infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy). Na terenie Gminy funkcjonuje 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, z którego usług korzystają osoby wymagające 

tego typu wsparcia.

Zadanie z art. 18 ust. 1 pkt 7 dotyczące przyznawania i wypłacania zasiłków 

celowych, a także udzielania schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,

0 których mowa w art. 5a oraz zadanie z art. 18 ust. 1 pkt 8 dotyczące przyznawania

1 wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewnienia posiłku 

i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie 

były realizowane, bowiem, jak zapewnił Dyrektor Ośrodka na terenie Gminy Miejskiej 

Głogów nie przebywają i nie zamieszkują cudzoziemcy, o których mowa w art. 5a, ani 

cudzoziemcy, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej.

W Gminie Miejskiej Głogów zadanie wskazane w art. 110 ust. 5 ustawy, dotyczące 

wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy, nie było 

realizowane. Jednak, jak zapewnił Dyrektor Ośrodka, osobom zgłaszającym się do Ośrodka 

udzielano pomocy w przygotowaniu powództwa o roszczenia alimentacyjne.

Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, 

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi 

przepisami (art. 110 ust. 6 ustawy).

Dyrektor MOPS w Głogowie składał Radzie Miejskiej coroczne sprawozdania 

z działalności Ośrodka oraz przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy społecznej (art. 110 

ust. 9 ustawy).

Dyrektor MOPS Głogowie spełnia odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji 

zawodowych wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy, 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 ustawy.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Miasto Głogów zamieszkałe przez 

67 092 mieszkańców (według stanu na dzień 31.12.2016 r.), w tym 618 rodzin i osób 

samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną w 2016 r. W Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Głogowie na dzień kontroli zatrudnionych było 35 pracowników socjalnych 

realizujących pracę socjalną w środowisku



W okresie objętym kontrolą dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł 

wynikający z art. 121 ust. 3a ustawy otrzymywali wszyscy pracownicy socjalni realizujący 

pracę socjalną w środowisku. W aktach personalnych pracowników socjalnych znajdują się 

stosowne dokumenty potwierdzające przyznanie powyższego dodatku oraz przyjęte 

i podpisane zakresy czynności.

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.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie spełnia wskaźnik zatrudnienia 

pracowników socjalnych na podstawie art. 110 ust. 11 ustawy tj. proporcjonalnie do liczby 

mieszkańców, a także w stosunku do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych 

pracą socjalną.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Głogowie nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.
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1 .Prezydent Miasta Głogowa 
2.a/a


