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Wrocław, dnia lutego 2018 r.

Pani
Iwona Bugryn
Kierownik 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Wiązowie

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 4 - 6  grudnia 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 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 w składzie: Marta Bożek - starszy inspektor wojewódzki: przewodniczący 

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

kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązowie, ul. Daszyńskiego 35, 

57-120 Wiązów z zakresu zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami 

wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji: zadań własnych gminy

0 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, obejmującą okres od dnia

1 stycznia 2016 r. do dnia 4 grudnia 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 kierowała Pani Iwona Bugryn zatrudniona 

na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie od dnia 

1 marca 2015 r.

Pani Iwona Bugryn ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie 

objętym kontrolą.



Podpisany przez Panią w dniu 24 stycznia 2018 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 Wiązowie 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, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy, które 

dotyczą:

-  opracowywania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

(pkt 1),

-  sporządzania zgodnie z art. 16a oceny w zakresie pomocy społecznej (pkt 2),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych (pkt 4),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych (pkt 5),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego (pkt 6),

-  świadczenia pracy socjalnej (pkt 10),

-  organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi (pkt 11),

-  dożywiania dzieci (pkt 14),

-  kierowania do domu pomocy społecznej, ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu (pkt 16),

-  pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego (pkt 16a),

-  sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywania jej właściwemu wojewodzie 

w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego 

(pkt 17),

-  utworzenia i utrzymywania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków 

na wynagrodzenie pracowników (pkt 18),
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-  przyznawania i wypłacania zasiłków stałych (pkt 19),

-  opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pkt 20).

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

objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:

-  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 (pkt 7),

-  przyznawania zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego (pkt 8),

-  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 

m atką ojcem bądź rodzeństwem (pkt 9),

-  sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (pkt 15).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązowie w okresie objętym kontrolą nie 

udzielał pomocy w formie schronienia, poprzez przyznanie decyzją administracyjną 

tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych. Również nie udzielał pomocy 

w formie ubrania, jako świadczenia niepieniężnego (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy), gdyż nie 

wystąpiły potrzeby w tym zakresie. Pomocy w formie posiłku udzielano realizując rządowy 

program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto Kierownik Ośrodka wyjaśnił, 

iż w celu realizacji pomocy osobom bezdomnym w związku ze zmianą art. 48a ustawy

0 pomocy społecznej oraz otrzymanymi wytycznymi MRPiPS - Departamentu Pomocy

1 Integracji Społecznej podjęto następujące działania: „Przeprowadzono rozmowy 

ze schroniskami dla osób bezdomnych celem ustalenia możliwości zawarcia umowy. W razie 

konieczności udzielenia pomocy osobie bezdomnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

skieruje taką osobą do schroniska, zapewni dojazd do placówki i poniesie koszty pobytu

Gmina Wiązów nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach chronionych 

(art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy). Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Ośrodka, w latach 2016 - 

2017 nie wpłynęło żadne podanie o mieszkanie chronione. Gmina posiada jednak lokal, który 

planuje przeznaczyć na mieszkanie chronione. Obecnie w opracowaniu jest projekt uchwały 

w sprawie mieszkania chronionego. Dodatkowo ustalono, że Kierownik Ośrodka w Wiązowie
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posiada upoważnienie do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej na podstawie art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 

ze zm.).

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

ustawy, które dotyczą:

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych specjalnych (pkt 1),

-  współpracy z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

■ informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach (pkt 5).

Zadania z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3, 3a, 4 ustawy nie były realizowane. Żaden mieszkaniec 

gminy nie wystąpił z wnioskiem o przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne 

usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek (pkt 2), natomiast na dzień kontroli jeden 

mieszkaniec gminy oczekiwał na decyzję w sprawie skierowania do ośrodka wsparcia (pkt 3). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie objętym kontrolą nie realizował projektów 

socjalnych ze względu na brak warunków lokalowych oraz kadrowych (pkt 3a) oraz nie 

podejmował innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb 

gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, gdyż takie nie zostały podjęte 

przez Radę Miasta i Gminy Wiązów (pkt 4).

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

6 i 9 ustawy, które dotyczą:

-  realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin, grup społecznych oraz rozwoju 

specjalistycznego wsparcia (pkt 6),

-  wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pkt 9).

Zadania z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 7, 8 ustawy nie były realizowane, bowiem 

w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie. Zadania dotyczą:

-  przyznawania i wypłacania zasiłków stałych (pkt 19),

-  organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 3),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 

żywiołową (pkt 4),
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-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia, posiłku 

oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a (pkt 7),

-  przyznawania i 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 (pkt 8).

Ponadto Gmina nie prowadzi i nie rozwija infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób 

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

W Gminie Wiązów zadanie wskazane w art. 110 ust. 5 ustawy, dotyczące wytaczania 

powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy, nie było realizowane. 

Osoby potrzebujące pomocy w tym zakresie kierowane były do radcy prawnego 

przyjmującego nieodpłatnie w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiązowie. Ośrodek nie kierował 

również wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia 

niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6 ustawy). 

Osobom zainteresowanym udzielano stosownych informacji, udostępniano druki i pomagano 

w ich wypełnieniu. Kierownik GOPS w Wiązowie składał Radzie Gminy coroczne 

sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy 

społecznej (art. 110 ust. 9 ustawy).

Kierownik GOPS w Wiązowie 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 za wyjątkiem Pana Michała Pryt. 

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 Wiązów 

zamieszkały przez 7 317 mieszkańców, w tym 235 rodzin i osób samotnie gospodarujących 

objętych pracą socjalną. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązowie, w okresie 

objętym kontrolą zatrudnionych było 4 pracowników socjalnych terenowych (5 etatów), 

z czego 1 pracownik do dnia 30.06.2017 r.

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

5



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.

Przy ustalaniu wskaźnika zatrudnienia nie uwzględniono stanowiska Pana Michała Pryt, 

który nie posiada kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Wobec 

powyższego stwierdzić należy, iż na dzień kontroli w Ośrodku zatrudnionych było 3 pracowników 

socjalnych z kwalifikacjami, liczonych do wskaźnika zatrudnienia. W związku, z czym w GOPS 

w Wiązowie na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia nie został spełniony, zarówno 

w stosunku do liczby mieszkańców jak i do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących 

objętych pracą socjalną, bowiem na jednego pracownika przypada 2 439 mieszkańców lub 

78 rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych 

na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. Wywiady środowiskowe w związku ze zgłoszeniem się osób poszkodowanych w wyniku 

zaistniałych zdarzeń losowych zostały przeprowadzone na części I kwestionariusza 

wywiadu dotyczącego osób ubiegających się o przyznanie świadczeń pomocy społecznej, 

zamiast na części VII kwestionariusza wywiadu dotyczącego osób i rodzin 

poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także 

klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1788) -  w treści obowiązującej od dnia

11.09.2016 r., w przypadku ustalania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej 

i majątkowej osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego, pracownik 

socjalny przeprowadzający wywiad wypełnia część VII kwestionariusza wywiadu.

W sprawach dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

art. 54 ust. 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych stwierdzono następujące nieprawidłowości:
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1. We wszystkich sprawdzonych sprawach w decyzjach administracyjnych potwierdzających 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej błędnie wskazano Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wiązowie, jako organ administracji publicznej, który je wydał.

Organem właściwym do wydawania decyzji w powyższym zakresie, zgodnie z art. 54 ust. 

1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest 

wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 

świadczeniobiorcy. W związku z powyższym prawidłowo wydana decyzja organu 

I instancji winna zawierać oznaczenie, że jest to decyzja Burmistrza Miasta i Gminy 

Wiązów, natomiast upoważniony pracownik winien podpisać się, jako osoba działająca 

z upoważnienia Burmistrza.

2. W sprawie nr 1 (T.K.) decyzją Nr GOPS 8124/634/3/UZ-1/2016 z dnia 7.01.2016 r. 

na wniosek strony z dnia 4.01.2016 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przyznano 

na okres 30 dni tj. od dnia 31.12.2015 r. do dnia 29.01.2016 r. W sprawie nr 2 (B.D.) 

decyzją Nr GOPS 8124/44/606/UZ-11/2016 z dnia 6.06.2016 r. na wniosek strony z dnia

1.06.2016 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przyznano również na okres 30 dni tj. 

od dnia 1.06.2016 r. do dnia 30.06.2016 r. Zgodnie z art. 54 ust. 7 ustawy o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej na podstawie decyzji (...) przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego 

w decyzji, którym jest: 1) dzień złożenia wniosku, 2) w przypadku udzielania świadczeń 

w stanie nagłym -  dzień udzielenia świadczenia -  chyba, że w tym okresie 

świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

3. W sprawie nr 3 (E.P.) stwierdzono, brak przeprowadzenia wywiadu środowiskowego 

z osobą wnioskującą o świadczenie dotyczące potwierdzenia prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej. Przedmiotowa pomoc została dopisana do wywiadu środowiskowego 

przeprowadzonego w dniu 27.10.2017 r. z Panem Z.B. (konkubent). Zgodnie z art. 54. ust. 

3 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

decyzję, potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się 

po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1788) 

celem ustalenia czy osoba świadczeniobiorcy spełnia kryteria określone w art. 8 ustawy 

o pomocy społecznej oraz czy nie zachodzi brak okoliczności, o których mowa w art. 

12 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
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Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny 

sytuacji danej osoby i rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające stanowiące podstawę 

planowania pomocy.

W zakresie zawieranych kontraktów socjalnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Kontrakty socjalne nie były sporządzane i prowadzone w sposób należyty:

- w sprawie nr 1 (M.B.) w kontrakcie nie wskazano dnia, w którym nastąpi ocena realizacji 

działań ustalonych w kontrakcie;

- w sprawie nr 2 (J.S.) nie dokonano oceny realizacji działań ustalonych w kontrakcie, 

natomiast,

- w sprawie 3 (R.Sz./B.N.) nie dokonano oceny realizacji zmian wprowadzonych 

do kontraktu socjalnego.

Zaznaczyć należy, iż zgodnie ze wzorem formularza kontraktu socjalnego 

stanowiącego załącznik do rozporządzenia w sprawie wzoru kontraktu socjalnego, 

w kontrakcie winna być zawarta data oceny realizacji działań oraz ocena zarówno 

realizacji działań ustalonych w kontrakcie jak i zmian wprowadzonych do kontraktu.

W sprawach dotyczących kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności 

za pobyt mieszkańca gminy w tym domu stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (D.D.) decyzją Nr GOPS II 8131/642/471/2017 z dnia 19.04.2017 r. 

ustalono kwotę odpłatności strony za pobyt w domu pomocy społecznej za pierwszy 

niepełny miesiąc. Średni miesięczny koszt utrzymania osoby w domu pomocy społecznej 

wynosił 3 050,00 zł., miesięczna wysokość dochodu strony wynosiła 877,40 zł (renta 

i zasiłek pielęgnacyjny). Osoba została umieszczona w domu pomocy społecznej od dnia

11.04.2017 r. Ośrodek ww. decyzją ustalił odpłatność za pobyt strony w domu pomocy 

społecznej w kwietniu 2017 r. w wysokości 415,17 zł. (tj. 70% dochodu strony -  614,18 zł 

: 30 dni x 20 dni pobytu). Zaznaczyć należy, iż w sytuacji, gdy osoba została umieszczona 

w domu pomocy społecznej nie od początku miesiąca, a np. w połowie miesiąca, wysokość 

odpłatności za pobyt w placówce powinna zostać proporcjonalnie zmniejszona. Należy 

wówczas przez analogię zastosować zasadę określoną w art. 106 ust. 3 zdanie drugie 

ustawy, która stanowi, że: „ W przypadku, gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje 

pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotą świadczenia 

ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbą dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc 

przez liczbą dni objątych świadczeniem”. W związku z tym, podstawa do ustalenia



odpłatności za dom pomocy społecznej za pierwszy niepełny miesiąc powinna być 

obliczona poprzez podzielenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania za pobyt 

w domu pomocy społecznej przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu i poprzez 

pomnożenie tej kwoty przez liczbę dni pozostałych w danym miesiącu od dnia 

umieszczenia osoby w placówce. Od tak określonej podstawy ustala się odpłatność 

mieszkańca domu na poziomie wynikającym z art. 61 ust. 2 pkt 1 ustawy. Zgodnie z tym 

zapisem opłatę za pobyt w domu wnosi mieszkaniec domu w wysokości nie większej 

jednak, niż 70% swojego dochodu. Wysokość opłaty należnej od mieszkańca domu 

pomocy społecznej za pierwszy niepełny miesiąc jego pobytu w domu pomocy społecznej 

jest warunkowana jedynie osiąganym przez niego dochodem i średnim miesięcznym 

kosztem utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej. W przypadku, gdy osiągane 

przez mieszkańca dochody kształtują się w wysokości odpowiadającej wysokości 

odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, brak jest podstaw do zmniejszenia 

zobowiązania ciążącego na mieszkańcu domu pomocy społecznej proporcjonalnie do 

liczby dni, w jakich przebywał on w placówce. Mając powyższe na uwadze, odpłatność 

mieszkańca za pierwszy niepełny miesiąc winna wynosić 614,18 zł (3 050 zł : 30 zł = 

106,66 zł dziennie; 101,66 zł x 20 dni = 2 033,33 zł; 877,40 z ł x 7 0 %  = 614,18 zł), 

a pozostałą różnicę w kwocie 1 419,15 zł powinna dopłacić rodzina lub gmina. 

Analogicznie jak w powyższej sprawie należało postąpić w sprawie nr 2 (P.G.), gdzie 

średni miesięczny koszt utrzymania osoby w domu pomocy społecznej wynosił 

3 039,83 zł. Miesięczna wysokość dochodu strony wynosiła 634,00 zł (zasiłek stały 

i zasiłek pielęgnacyjny). Osoba została umieszczona w domu pomocy społecznej od dnia

3.10.2016 r. Ośrodek decyzjąNr GOPS II 8131/546/1189/2016 z dnia 13.10.2016 r. ustalił 

odpłatność za pobyt strony w domu pomocy społecznej w październiku 2016 r. 

w wysokości 415,17 zł. (tj. 70% dochodu strony -  443,80 zł : 31 dni x 29 dni pobytu). 

Odpłatność mieszkańca za pierwszy niepełny miesiąc winna wynosić 443,80 zł 

(3 039,83 zł : 31 dni = 98,05 zł dziennie; 98,05 zł x 29 dni = 2843,71 zł; 634 zł x 70 % = 

443,80 zł), a pozostałą różnicę w kwocie 2 399,91 zł powinna dopłacić rodzina lub gmina.

W sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków stałych stwierdzono

następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 3 (E.K.) decyzjąNr GOPS II 8122/519/99/2017 z dnia 15.02.2017 r., błędnie 

ustalono wysokość zasiłku stałego w styczniu 2017 r. Powyższą decyzją na wniosek z dnia

25.01.2017 r. przyznano stronie, pozostającej w 2 osobowym gospodarstwie domowym,
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zasiłek stały w wysokości 362,50 zł miesięcznie od 1.01.2017 r. do 31.01.2021 r. 

Wysokość pomocy ustalono w oparciu o dochód z miesiąca złożenia wniosku tj. zasiłek 

pielęgnacyjny w wysokości 153,00 zł oraz prac dorywczych w wysokości 150,00 zł, 

zamiast z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. tylko prac dorywczych 

w wysokości 150,00 zł.

Zgodnie z art. 8 ust. 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 (...). Zaznaczyć .należy, iż 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. Faktyczne uzyskanie 

dochodu nastąpi wówczas, kiedy stronie zostaną wypłacone środki finansowe np. na konto 

lub do rąk własnych. Odnosząc się do omówionej sytuacji ustalając wysokość pomocy 

na styczeń 2017 r. należało przyjąć dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 

a następnie w związku z uzyskaniem zasiłku pielęgnacyjnego w styczniu 2017 r., 

zastosować zasadę zawartą w art. 106 ust. 3a ustawy, zgodnie z którą 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 dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie. Tak więc, jeśli zmiana dochodu w okresie pobierania 

świadczenia pieniężnego przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego danej 

osoby to konieczna jest weryfikacja decyzji od miesiąca następnego przypadającego 

po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana dochodu. Jeżeli zatem dochód rodziny zmienił się 

w styczniu i przekroczył 10% to decyzja powinna być zmieniona od lutego. W związku 

z tym, że kwota zmiany przekroczyła 10 % kryterium dochodowego rodziny, Ośrodek 

powinien ustalić wysokość zasiłku stałego na styczeń w wysokości 439,00 zł, a następnie 

zmienić do kwoty 362,50 zł w oparciu o dochód rodziny z miesiąca stycznia.

W sprawach dotyczących wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki stwierdzono

następujące nieprawidłowości:

1. W skontrolowanych sprawach przyjęto błędny tok postępowania w zakresie przyznania 

świadczenia dotyczącego wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Przedmiotowa 

forma świadczenia realizowana była na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.
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Zgodnie z zapisem art. 53a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, udzielanie świadczeń 

w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego 

wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Zapis o takiej treści 

obowiązuje od dnia 3.05.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono 

następujące nieprawidłowości:

a) brak spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych,

b) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego na niewłaściwym druku w sprawach 

przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego,

c) błędne oznaczenie organu administracji publicznej wydającego decyzje potwierdzające 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

d) błędne ustalenie okresu uprawnienia do prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,

e) brak aktualnego wywiadu środowiskowego w sprawie ustalenia prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej,

f) nierzetelnie sporządzane kontrakty socjalne,

g) brak mieszkań chronionych na terenie Gminy,

h) błędnie naliczana odpłatność za pierwszy niepełny miesiąc pobytu w domu pomocy 

społecznej,

i) błędnie ustalona wysokość zasiłku stałego,

j) przyznawanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie decyzji 

administracyj nej.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami, 

wydaje się następujące zalecenia:

1. Przedsięwziąć działania zmierzające do zatrudnienia pracowników socjalnych 

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

społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.).

Termin wykonania: niezwłocznie.

2. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób lub rodzin

poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego ustalać wypełniając część

VII kwestionariusza wywiadu środowiskowego.

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

rodzinnego wywiadu środowiskowego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1788).

Termin wykonania: na bieżąco.

3. W decyzjach potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych wskazywać Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów, jako organ 

wydający decyzję.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1938 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji, przyznawać na okres 

90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest: 1) dzień złożenia wniosku, 2) 

w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym -  dzień 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1938 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

5. Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydawać 

po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1938 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.
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6. Kontrakty socjalne sporządzać starannie i rzetelnie, zgodnie ze wzorem formularza 

stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie kontraktu socjalnego. 

Każdorazowo wypełniać wszystkie części druku.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 218, 

poz. 1439).

Termin wykonania: na bieżąco.

7. Kontynuować działania zmierzające do realizacji zadania własnego gminy 

o charakterze obowiązkowym dotyczącym prowadzenia i zapewnienia miejsc 

w mieszkaniach chronionych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.).

Termin wykonania: 31.03.2018 r.

8. W sytuacji, gdy osoba została umieszczona w domu pomocy społecznej nie 

od początku miesiąca, wysokość odpłatności za pobyt w placówce obliczać poprzez 

podzielenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania za pobyt w domu pomocy 

społecznej przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu i poprzez pomnożenie 

tej kwoty przez liczbę dni, w których osoba przebywała w placówce. Od tak 

określonej podstawy ustalać odpłatność mieszkańca domu na poziomie wynikającym 

z art. 61 ust. 2 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym opłatę za pobyt w domu wnosi 

mieszkaniec domu w wysokości nie większej jednak, niż 70% jego dochodu.

Podstawa prawna: art. 106 ust. 3 i art. 61 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

9. 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 (...). Zmiany wysokości przyznanych świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej dokonywać, jeżeli kwota zmiany dochodu osoby samotnie gospodarującej
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lub rodziny przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Mając na uwadze sprawę nr 3 (E.K.) dotyczącą zasiłku stałego należy stronie 

wyrównać kwotę należnego świadczenia w łącznej wysokości 76,50 zł za okres 

od 1.01.2017 r. do 31.01.2017 r.

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

społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.).

Termin wykonania: niezwłocznie.

10. Świadczenia w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki udzielać bez 

wydawania decyzji administracyjnych.

Podstawa prawna: art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 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 2017 r., poz. 1769 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.Burm istrz M iasta i Gminy W iązów

2.a/a
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