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Wystąpienie pokontrolne

W dniach 20 i 23 marca 2018 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 zezm .), 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, Małgorzata Siłka -  inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę 

kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku, Plac Wolności 13, 

56-160 Wińsko z 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 2017 r. do dnia 20 marca 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2018 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Sabina Baryluk zatrudniona 

od dnia 13 stycznia 2015 r. na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wińsku, która ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w tym okresie.

Podpisany w dniu 27 kwietnia 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 Wińsku w zakresie zgodności zatrudnienia 

pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz 

realizacji zadań wynikających z ustawy.

Z ustaleń wynika, że Gmina Wińsko realizuje zadania własne o charakterze 

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

i 20 ustawy, które dotyczą:

- opracowania 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 zasiłków celowych (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),

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

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

gminy w tym domu (pkt 16),

- udzielania 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),

- utrzymywania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków na wynagrodzenia 

pracowników (pkt 18),

- 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).

Zadanie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczące udzielania schronienia, zapewnienia 

posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym nie było realizowane 

w zakresie przyznawania schronienia, ze względu na brak wniosków. Gmina udzielała 

pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie

2



dożywiania”. Potrzeby w zakresie niezbędnego ubrania zapewniano przekazując odzież 

używaną od mieszkańców Gminy Wińsko osobom potrzebującym.

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 Kierownik Ośrodka, nie były zgłaszane potrzeby w tym 

zakresie.

Ustalono, że Kierownik Ośrodka, na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wińsko 

Nr 128/2015 z dnia 16 listopada 2015 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 2017 r., poz. 1938, ze zm.).

Zadanie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, dotyczące przyznawania i wypłacania 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 Kierownik Ośrodka nikt nie zgłaszał takiej potrzeby.

Ponadto Kierownik Ośrodka oświadczył, że Gmina nie prowadzi i nie zapewnia 

miejsc w mieszkaniach chronionych (art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy). Z wyjaśnień Kierownika 

Ośrodka wynika, że Gmina jest w trakcie przygotowywania mieszkań chronionych dla 3 osób 

obecnie przebywających w domu dziecka i pieczy zastępczej, które powinny powstać 

do końca września 2018 r. Gmina w tym celu zapewniła odpowiedni lokal oraz nawiązała 

współpracę z PCPR w Wołowie, w zakresie urządzenia mieszkania i wyznaczenia opiekuna 

dla osób usamodzielniających się.

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

4 i 5 ustawy, które dotyczą:

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

- podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych (pkt 4),

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

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa
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zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym 

mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (pkt 5).

Nie realizuje natomiast zadania z art. 17 ust. 2 pkt 2 (przyznawanie pomocy 

na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze) 

z uwagi na brak wniosków o udzielenie pomocy w tej formie, co wynika ze złożonych 

wyjaśnień przez Kierownika Ośrodka.

Gmina na swoim terenie nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w domach pomocy 

społecznej (art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy). Osoby wymagające umieszczenia w domu pomocy 

społecznej kierowano do placówek odpowiedniego typu zlokalizowanych poza terenem 

gminy, jednakże najbliżej miejsca ich zamieszkania. W grudniu 2017 r. na terenie Gminy 

Wińsko otwarty został Dzienny Dom Pobytu „Senior+”, z którego korzysta 15 osób w wieku 

powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo.

Zadanie z art. 17 ust. 2 pkt 3a ustawy, dotyczące opracowywania i realizacji projektów 

socjalnych nie było realizowane, gdyż jak wyjaśnił Kierownik Ośrodka wynikało to z trudnej 

sytuacji kadrowej (na 5 zatrudnionych pracowników socjalnych, 2 osoby przebywają 

na urlopie macierzyńskim). Ponadto w 2017 r., w Gminie Wińsko wystąpiły trzykrotnie 

niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w których poszkodowanych zostało 369 rodzin, 

w związku z tym pracownicy socjalni uczestniczyli w komisjach szacowania strat powstałych 

w gospodarstwach domowych tych rodzin, przeprowadzali wywiady i przygotowywali 

decyzje w zakresie przyznania pomocy z tego tytułu.

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

3, 4 i 6 ustawy, które dotyczą:

- 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 lub ekologiczną (pkt 4)

- realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia (pkt 6).

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

z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy) jednakże, jak wyjaśnił Kierownik 

Ośrodka, mieszkańcy Gminy mają możliwość korzystania z Ośrodka Wsparcia Dziennego 

„Nasz Dom” w Wołowie oraz Powiatowego Ośrodka Wsparcia -  Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Wołowie. W okresie objętym kontrolą z tej formy pomocy korzystało 7 osób.
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Kierownik Ośrodka wyjaśnił, że zadania dotyczące: przyznawania i wypłacania 

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

cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a (z art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy), przyznawania 

i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia, posiłku i niezbędnego 

ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub 

zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z art. 18 ust. 1 pkt 8 

ustawy) oraz wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy) 

nie były realizowane z uwagi na brak potrzeb i wniosków w tym zakresie.

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

dotyczące koordynacji realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Kierownik Ośrodka nie wytaczał 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. Zapewnił jednak, że osobom zgłaszającym się udzielano wszelkich 

informacji o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne lub w zakresie 

ustalenia stopnia niepełnosprawności oraz pomagano w wypełnianiu druków.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składał Radzie Gminy coroczne 

sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy 

społecznej (art. 110 ust. 9 ustawy).

Kierownik GOPS w Wińsku 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 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 Wińsko zamieszkałą przez 

8 298 mieszkańców, w tym 608 rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą 

socjalną (stan na dzień 31.12.2017 r.) i 8 289 mieszkańców, w tym 159 rodzin i osób 

samotnie gospodarujące objętych pracą socjalną (stan na dzień 28.02.2018 r.).
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W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku na dzień kontroli zatrudnionych 

było 5 pracowników socjalnych (5 etatów) oraz 1 na zastępstwo, świadczących pracę socjalną 

w środowisku. Aktualnie pracę socjalną w środowisku świadczy 3 pracowników socjalnych, 

gdyż 2 osoby przebywają na urlopach macierzyńskich, a 1 na długotrwałym zwolnieniu 

lekarskim od 15.02.2018 r. Kierownik Ośrodka wyjaśnił, że nieustannie (od 12.10.2017 r.) 

czyni starania, aby zatrudnić kolejnego pracownika socjalnego (umowa na czas zastępstwa) 

poprzez ogłaszanie konkursu na to stanowisko pracy, jednakże do tej pory nie wpłynęła żadna 

oferta w tym zakresie.

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.

W przypadku GOPS w Wińsku powyższy wskaźnik jest spełniony w stosunku 

do liczby mieszkańców gminy.

W sprawdzonych 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 (W.S.) w decyzji GOPS.443.P.1658.2017 z dnia 22.06.2017 r. dotyczącej 

ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w przypadku umieszczenia 

osoby w dps ciągu miesiąca wskazywano ile wynosi miesięczna odpłatność (kwotowa 

i procentowa) osoby za pobyt w placówce, nie wskazano natomiast kwoty odpłatności 

Strony za pierwszy niepełny miesiąc jej pobytu w placówce.

Powyższe jest niezgodne z zapisem art. 107 § 1 i 3 k.p.a. Przedmiotowy zapis 

wskazuje, jakie elementy powinna zawierać decyzja. Jednym z nich jest rozstrzygnięcie, 

które w sprawach pomocy społecznej winno być sformułowane ze szczególną dbałością 

o jasność i precyzję wypowiedzi, bowiem kierowane jest do osób, które mogą mieć 

problemy z prawidłowym zrozumieniem jego treści. W rozstrzygnięciu decyzji ustalającej 

odpłatność strony umieszczonej w domu pomocy społecznej w trakcie miesiąca należało 

wskazać faktyczną kwotę ponoszonej odpłatności za niepełny miesiąc kalendarzowy.
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W sporządzonej sprawozdawczości stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawozdaniu rocznym MPiPS-3 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej -  

pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2017 r. stwierdzono nieprawidłowości:

- w dziale 2B „Udzielone świadczenia -  zadania własne gminy” w wierszu dotyczącym 

udzielania pomocy w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego oraz w Dziale 4 „Powody przyznania pomocy” -  

nie wykazano żadnej osoby/rodziny, której przyznano pomoc w tej formie, jednakże 

w rzeczywistości pomoc w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego przyznano 

1 rodzinie, która ucierpiała z powodu pożaru budynku mieszkalnego, w którym 

zamieszkiwała;

- w dziale 2B „Udzielone świadczenia -  zadania własne gminy” -  w wierszu dotyczącym 

usług opiekuńczych w tym specjalistycznych wykazano 1 osobę, której decyzją przyznano 

świadczenia, natomiast faktycznie gmina nie udzieliła żadnej osobie pomocy w tym 

zakresie, gdyż nie było wniosków o taką pomoc.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że dane zawarte w sprawozdaniu nie 

są spójne ze stanem faktycznym.

W sprawdzonych sprawach dotyczących: przyznawania i wypłacania zasiłków 

celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołowa lub ekologiczna 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. We wszystkich sprawdzonych decyzjach administracyjnych przyznających pomoc 

w podstawie prawnej nie zamieszczano art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, do zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej realizowanych przez gminę należy m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków 

celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną. 

Wypłata zasiłków celowych z przeznaczeniem na usuwanie strat powstałych w wyniku 

zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej jest uruchamiana po otrzymaniu dotacji 

pochodzącej z budżetu państwa. W wydawanych decyzjach przyznających przedmiotowe 

świadczenia właściwym jest wskazywanie art. 40 ust. 2 ustawy, który stanowi, że zasiłek 

celowy może być przyznany także osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski 

żywiołowej lub ekologicznej oraz art. 40 ust. 3, o treści: zasiłek celowy, o którym mowa 

w ust. (...) 2, może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
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2. Wywiady środowiskowe w sprawach nr 1 (D.B.) i nr 2 (A.H.) na wnioski odpowiednio 

z dnia 16.08.2017 r. i z dnia 17.08.2017 r. zostały przeprowadzone po terminie 14 dni 

roboczych od daty złożenia wniosków, tj. w dniu 13.09.2017 r.

Zgodnie z § 2 obowiązującego w dniu złożenia wniosku rozporządzenia Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1406 ze zm. 2017 r. poz. 1788), wywiad 

środowiskowy należy przeprowadzać w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia 

wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia.

Ponadto w toku czynności kontrolnych ustalono, że:

- GOPS w Wińsku przyznawał zasiłki celowe na kolejne miesiące w oparciu o jeden wniosek 

strony i wywiad środowiskowy przeprowadzony w miesiącu złożenia wniosku. 

Przykładowo, na wniosek strony z dnia 16.01.2018 r. przyznano jedną decyzją z dnia 

26.01.2018 r. zasiłek celowy na luty 2018 r., kolejną decyzją z dnia 26.01.2018 r. zasiłek 

celowy na marzec 2018 r. i kolejną decyzją z dnia 26.01.2018 r. zasiłek celowy 

na kwiecień 2018 r.

Przy tak prowadzonym postępowaniu, dochód strony badany jest w oparciu o dochody 

z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z grudnia 2017 r. Przyznając świadczenie 

na marzec 2018 r. pod uwagę powinien być brany dochód strony z lutego 2018 r., 

a przyznając świadczenie na kwiecień 2018 r., pod uwagę powinien być brany dochód 

strony z marca 2018 r., zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy. Ośrodek nie weryfikował sytuacji 

dochodowej rodziny w kolejnych miesiącach, na które przyznano świadczenie.

Ponadto zasiłek celowy przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby 

bytowej, co oznacza, że dana potrzeba musi występować tu i teraz i bez jej zaspokojenia 

osoba nie będzie w stanie normalnie, bądź prawidłowo funkcjonować. Pojęcie „niezbędna” 

oznacza także, że skoro potrzeba występuje w danym momencie, to w drodze tego 

świadczenia nie można zaspokajać potrzeb, które dopiero wystąpią.

- Osoby świadczące usługi opiekuńcze po każdej wizycie mają obowiązek potwierdzić 

zrealizowane usługi w karcie świadczeń. W wyniku analizy kart Pani G.K. i E.Cz. 

stwierdzono, że usługi świadczone były przez okres pełnego miesiąca. Wykonanie usługi 

nie zostało jednak potwierdzone każdorazowo przez świadczeniobiorcę. Na karcie brak 

podpisu świadczeniobiorcy po każdej wizycie opiekunki. Widnieje jeden podpis, który 

poświadczać ma wykonanie usług za okres pełnego miesiąca w przypadku Pani E.Cz. i 2-3 

podpisy w ciągu miesiąca w przypadku Pani G.K.

- GOPS w Wińsku na podstawie jednego wniosku, w oparciu o przeprowadzony wywiad



środowiskowy, przyznaje pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności 

lub posiłku (zasiłek celowy) zazwyczaj na kilka miesięcy, przy czym na każdy miesiąc 

wydaje osobną decyzję (wszystkie decyzje mają tą samą datę). Działanie takie jest 

nieuzasadnione, gdyż nie ma żadnych przeciwwskazań, aby świadczenie pieniężne 

na zakup żywności lub posiłku (w formie zasiłku celowego) z Programu dożywiania było 

przyznawane jedną decyzją na kilka miesięcy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono 

następujące nieprawidłowości:

a) brak prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych,

b) nierzetelne sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie dotyczącej ustalenia 

odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej (brak wskazania 

odpłatności strony za niepełny miesiąc jej pobytu w placówce) i w sprawach dotyczących 

przyznawania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową 

lub ekologiczną (brak powołania właściwej podstawy prawnej),

c) nierzetelnie sporządzane sprawozdania,

d) nieterminowe sporządzenie wywiadów środowiskowych w sprawach dotyczących 

przyznawania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową 

lub ekologiczną

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się następujące zalecenia 

pokontrolne:

1. 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: 31.12.2018 r.

2. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny. Zawierać w nich dane zgodne 

ze stanem faktycznym:

- w decyzjach ustalających odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy 

społecznej dla osób umieszczonych w placówce w ciągu miesiąca wskazywać zarówno 

kwotę miesięcznej odpłatności Strony, jak również kwotę odpłatności osoby za pierwszy 

niepełny miesiąc jej pobytu w placówce,



- w decyzjach dotyczących przyznawania zasiłków celowych na pokrycie wydatków 

związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną w podstawie prawnej wskazywać 

faktyczne przepisy, które legły u podstaw jej wydania tj. w szczególności art. 40 ust. 2 i 3 

ustawy o pomocy społecznej.

Podstawa prawna: art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

3. Sprawozdawczość przekazywaną do wojewody sporządzać w sposób staranny i rzetelny. 

W sprawozdaniach wykazywać dane zgodne ze stanem faktycznym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 17 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.

4. Wywiady środowiskowe przeprowadzać terminowo tj. w terminie 14 dni roboczych 

od daty złożenia wniosku przez Stronę.

Podstawa prawna: § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1788).

Termin wykonania: na bieżąco

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. 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.

POUCZENIE

2. a/a

Otrzymują:
1. Pani Jolanta Krysowata-Zielnica 

Wójt Gminy Wińsko 
pl. Wolności 1 
56-160 Wińsko
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