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Pani
Jolanta Kocoń
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starych Bogaczowicach

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 4-6 kwietnia 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 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: Małgorzata Siłka -  inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu, 

Helena Sławska -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę 

kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach, 

ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice, 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 2017 r. do dnia 

4 kwietnia 2018 r.

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

Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2018 r.

Jednostką kieruje Pani Jolanta Kocoń, której powierzono stanowisko Kierownika 

jednostki z dniem 1 listopada 2002 r.

Pani Jolanta Kocoń ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie 

objętym kontrolą.



Podpisany w dniu 25.05.2018 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 Starych Bogaczowicach 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, 10, 11, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 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),

-  udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym (pkt 3),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych (pkt 4),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych (pkt 5),

-  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 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),

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

na wynagrodzenie pracowników (pkt 18),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków stałych (pkt 19),

2



-  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 6 ustawy, dotyczące przyznawania i wypłacania zasiłków 

celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, nie było 

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

w powyższym zakresie.

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 złożono wniosków o pomoc 

w powyższym zakresie.

Ustalono, że Kierownik Ośrodka posiada Upoważnienie Wójta Gminy Stare 

Bogaczowice do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo 

do świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

0 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 zasiłków celowych 

w formie biletu kredytowanego, 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, oraz zadanie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy, dotyczące sprawiania pogrzebu, 

w tym osobom bezdomnym, w okresie objętym kontrolą nie były realizowane, bowiem jak 

wyjaśnił Kierownik Ośrodka, nie informowano o potrzebach w tym zakresie.

Ponadto Kierownik Ośrodka oświadczył, że Gmina Stare Bogaczowice nie prowadzi

1 nie zapewnia miejsc w mieszkaniach chronionych (art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy). Brak 

mieszkania chronionego oznacza, iż ograniczone są możliwości udzielania pomocy 

zapewniającej osobom przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie 

lub/i mogącej zastąpić pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

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

ustawy, które dotyczą:
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-  przyznawania i wypłacania zasiłków specjalnych celowych (pkt 1),

-  opracowania i realizacji projektów socjalnych (pkt 3a),

-  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 zawodowego i o szkoleniach (pkt 5).

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

i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz 

pomocy w naturze, gdyż jak wyjaśnił Kierownik Ośrodka, w okresie objętym kontrolą nie 

złożono wniosków na ww. formę pomocy.

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

społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym (art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy). Osoby 

wymagające umieszczenia w domu pomocy społecznej lub w ośrodku wsparcia kierowano 

do placówek odpowiedniego typu zlokalizowanych jak najbliżej miejsca zamieszkania.

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

4 ustawy, dotyczące przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków 

związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną oraz art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy, które 

dotyczy realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 

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

specjalistycznego wsparcia.

Zadanie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. organizowanie i świadczenie 

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi nie było realizowane, gdyż jak wyjaśnił Kierownik Ośrodka, nie było 

zapotrzebowania na tę formę pomocy.

Gmina nie prowadzi i nie rozwija infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób 

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

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
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humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie 

były realizowane, bowiem, jak wyjaśnił Kierownik Ośrodka, w okresie objętym kontrolą nie 

złożono wniosków na ww. formy pomocy.

Zadanie dotyczące wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 

pkt 9 ustawy) nie było realizowane, gdyż jak wyjaśnił Kierownik Ośrodka, w okresie objętym 

kontrolą nie były zgłaszane potrzeby w tym zakresie.

W Gminie Stare Bogaczowice zadanie wskazane w art. 110 ust. 5 ustawy, dotyczące 

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

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

udzielano informacji o sposobie wytaczania 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).

Kierownik GOPS w Starych Bogaczowicach składał Radzie Gminy coroczne 

sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy 

społecznej (art. 110 ust. 9 ustawy).

Kierownik GOPS w Starych Bogaczowicach 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 otrzymywało 3 pracowników socjalnych terenowych 

zatrudnionych w GOPS w pełnym wymiarze czasu pracy. W aktach osobowych znajdowały 

się stosowne dokumenty potwierdzające przyznanie przedmiotowego dodatku oraz podpisane 

zakresy obowiązków, z których wynikało, iż pracownicy realizują pracę socjalną w terenie, 

w tym przeprowadzają rodzinne wywiady środowiskowe.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje obszar Gminy Stare Bogaczowice 

zamieszkały przez 4 120 mieszkańców (stan na dzień kontroli), w tym 73 rodziny i osoby 

samotnie gospodarujące objęte pracą socjalną.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach na dzień kontroli 

zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy, 

realizujących pracę socjalną.

5



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 Starych Bogaczowicach powyższy wskaźnik został spełniony, 

zarówno w stosunku do liczby mieszkańców gminy, jak i do liczby osób i rodzin objętych 

pracą socjalną.

W sprawach dotyczących przyznawania schronienia stwierdzono następującą 

nieprawidłowość:

1. W sprawie nr 1 (P.P.) dotyczącej udzielania schronienia przyjęto błędny sposób 

przyznawania pomocy w formie schronienia. W rozstrzygnięciu decyzji administracyjnej 

zamieszczano zapis:

„Pobyć koszty pobytu Pana P.P. w Schronisku dla Osób Bezdomnych MONAR-MARKOT 

w Wałbrzychu, Wałbrzych, ul. Moniuszki 109 od dnia ... do dnia ... Koszt pobytu 

w placówce wynosi 25 zł za dobę

Zgodnie z art. 36 pkt 2 lit. i ustawy, schronienie jest świadczeniem niepieniężnym 

z pomocy społecznej w związku z czym nie powinno być przyznane w formie świadczenia 

pieniężnego. W związku z powyższym po otrzymaniu wniosku strony, o pokrycie kosztów 

pobytu w schronisku, przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, 

sporządzeniu i podpisaniu kontraktu socjalnego należy wydać decyzję przyznającą 

tymczasowe miejsce w schronisku dla osób bezdomnych. Zgodnie z art. 48a ustawy -  

udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca m.in. 

w schroniskach dla osób bezdomnych. W decyzji należy wskazać m.in.: adres placówki dla 

osób bezdomnych, okres realizacji świadczenia od dnia rozpoczęcia pobytu (wskazać datę) 

do dnia faktycznego pobytu w placówce, nie dłużej jednak niż do dnia, do którego pomoc 

ta będzie udzielana (wskazać datę). Należy mieć na uwadze, że pomoc w formie 

przyznania miejsca w schronisku ma charakter tymczasowy, a decyzja w tym zakresie jest 

wydawana w ramach uznania administracyjnego.
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2. W sprawie nr 1 (P.P.) z osobą przebywającą w schronisku dla bezdomnych, korzystającą 

z pomocy społecznej nie podpisano kontraktu socjalnego.

Zgodnie z art. 48a ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt 

socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane 

na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie 

samodzielności życiowej.

W sprawach dotyczących przyznawania zasiłku okresowego, stwierdzono następującą 

nieprawidłowość:

1. W sprawach nr 3 (K.K.) i 5 (R.P.) dotyczących przyznania zasiłku okresowego z tytułu 

długotrwałej choroby, brakowało dokumentacji, która potwierdzałaby okoliczności 

uprawniające do przyznania takiego świadczenia, tj. zaświadczenia lekarskiego lub 

dokumentów wskazujących na ponoszenie przez rodzinę wydatków na leczenie, 

w związku z chorobą członka rodziny.

Zgodnie z art. 7 kpa, w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na 

straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności 

niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, 

mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Zgodnie z art. 107 ust. 5 d ustawy, w przypadku, gdy okoliczności sprawy, mające 

wpływ na prawo do świadczeń, wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub 

dokumentem niż wymienionym w ust. 5b ustawy, można domagać się takiego 

oświadczenia lub dokumentu.

W ramach prowadzonego postępowania dowodowego, strona jest zobowiązana 

do wykazania, że w związku z długotrwałą chorobą, świadczenie to jej przysługuje, 

dlatego organ pomocy społecznej może domagać się od strony przedłożenia 

odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego, względnie wykazania, że rodzina ponosi 

wydatki w związku z długotrwałą chorobą jednego z jej członków. W tym przypadku 

ciężar dowodu spoczywa na stronie domagającej się działania od organu administracji. 

Nadto należy zwrócić uwagę na fakt, że wskazane okoliczności może udokumentować 

jedynie strona, bowiem tylko ona ma dostęp do takich informacji. Pozycja organu 

pomocy społecznej sprowadza się do tego, że jedynie ocenia on zgromadzony przez
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stronę materiał dowodowy i ustala, czy umożliwia on przyznanie wnioskowanego 

świadczenia.

W sprawach dotyczących ustalania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, 

stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W sprawie nr 2 (B.S.) stwierdzono brak pokwitowania odbioru decyzji nr 98/2017 z dnia

30.05.2017 r. przez stronę.

Właściwe doręczenie decyzji ma kluczowe znaczenie dla jej wykonania. Czynności 

materialno-techniczne doręczenia są sformalizowane ze względu na konieczność ścisłego 

określenia faktów powodujących skutek prawny. Ścisłe przestrzeganie tych wymagań 

formalnych należy do obowiązków organu administracyjnego, albowiem od skuteczności 

doręczenia zależą w wielu przypadkach uprawnienia procesowe i materialno-prawne stron. 

Przepisy art. 39 i następne k.p.a., regulujące kwestie doręczeń w postępowaniu 

administracyjnym, nie mają w żadnym stopniu charakteru uznaniowego, są to przepisy 

bezwzględnie obowiązujące. Obowiązek dysponowania przez organ dokumentem 

potwierdzającym odbiór aktu jest jasno i jednoznacznie sformułowany. Decyzje 

administracyjne należy doręczać za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich 

pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. W przypadku doręczania 

korespondencji przez pracowników należy dopilnować, aby odbierający potwierdził 

doręczenie mu pisma swym podpisem, ze wskazaniem daty doręczenia.

W sprawach dotyczących usług opiekuńczych, stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. W podstawie prawnej sprawdzonych decyzji powołano nieobowiązującą w dniu wydania 

decyzji ustawę o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. Ustawą z dnia 12 marca 

2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593), ustawodawca wskazał w art. 160, że ustawa 

z dnia 29 listopada 1990 r. z dniem 30 kwietnia 2004 r. traci moc, a z dniem 1 maja 2004 r. 

w życie wchodzi ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W związku 

z powyższym w decyzjach wydawanych po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. w podstawie prawnej winny znajdować się przepisy aktualnie obowiązujące.

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

zawierać decyzja. Prawidłowa podstawa prawna decyzji powinna zawierać powołanie 

wszystkich faktycznych przepisów, które legły u podstaw jej wydania. Musi być powołana



dokładnie, a więc ze wskazaniem mających zastosowanie w sprawie przepisów 

określonego, obowiązującego aktu prawnego.

2. W sprawie nr 1 (M.Ł.) w dokumentacji sprawy stwierdzono brak decyzji właściwego 

organu w sprawie renty.

Ustalając sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny, 

do dokumentacji akt osoby starającej się o udzielenie pomocy w formie usług 

opiekuńczych, dołączono wyłącznie odcinek renty, natomiast brak było decyzji w sprawie 

świadczenia rentowego.

Sytuację osobistą, rodzinną i majątkową stron należy ustalać na podstawie dokumentów 

wskazanych w art. 107 ust. 5b pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

3. W sprawie nr 2 (J.B.) Ośrodek wydając decyzje Nr 359/2017 z dnia 3.07.2017 r. 

i Nr 111/2018 z dnia 23.02.2018 r. w sprawie przyznania usług opiekuńczych odpowiednio 

w okresie w okresie od 4.07.2017 r. do 31.12.2017 r. i w okresie od 9.03.2018 r. 

do 31.12.2018 r. nierzetelnie ustalił dochód strony podczas przeprowadzania wywiadów 

środowiskowych w dniu 3.07.2017 r. i w dniu 23.02.2018 r.; uwzględniając dochód strony 

z marca 2016 r. W aktach sprawy stwierdzono brak decyzji właściwego organu w sprawie 

emerytury z dnia 1 marca 2017 r. i 1 marca 2018 r. oraz dowodu otrzymania emerytury, 

pozwalający ustalić właściwy dochód strony.

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 

utarty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło 

ich uzyskania (...).

4. W sprawie nr 3 (J.T.) decyzją nr 70/2018 z dnia 2.01.2018 r. błędnie ustalono odpłatność 

za usługi opiekuńcze od kwoty 19,00 zł za godzinę od 2.01.2018 r. Kwota ta została 

ustalona w Uchwale Nr XXVI/221/17 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28 grudnia 

2017 r., która weszła w życie w dniu 31.01.2018 r. W okresie od 2.01.2018 r. 

do 30.01.2018 r. kwota 1 godziny usług opiekuńczych określona w Uchwale Rady Gminy 

Nr XX/17/17 z dnia 3 marca 2017 r. wynosiła 18,00 zł.

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy, Rada Gminy określa w drodze uchwały, szczegółowe 

warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
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Ponadto w sprawie nr 1 (M.Ł.) decyzją Nr 98/2017 z dnia 2.01.2017 r. przyznano 

stronie usługi opiekuńcze w okresie od 2.01.2017 r. do 31.12.2017 r. W trakcie 

przeprowadzania wywiadu aktualizacyjnego w dniu 1.03.2017 r. w oparciu o zapis § 4 pkt 2 

uchwały dotyczący całkowitego lub częściowego zwolnienia z odpłatności osób, które 

ukończyły 80 lat i są osobami samotnymi w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej strona 

została zwolniona z ponoszenia kosztów za usługi opiekuńcze. Pismem z dnia 30.03.2017 r. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach poinformował Panią M.Ł. 

o zwolnieniu z ponoszenia kosztów za usługi opiekuńcze od dnia 30.03.2017 r. Ponadto 

w-treści pisma wskazano, że decyzja Nr 98/2017 r. z dnia 2.01.2017 r. pozostaje bez zmian 

w zakresie ilości przyznanych godzin oraz usług.

Z wyjaśnień Kierownika GOPS, udzielonych w trakcie czynności kontrolnych wynika, 

że taki tok postępowania został ustalony po konsultacji z radcą prawnym.

W ocenie organu kontrolnego zwolnienie z ponoszenia odpłatności za usługi 

opiekuńcze, po wszczęciu postępowania mającego na celu ustalenie występowania przesłanek 

do udzielenia zwolnienia z odpłatności, powinno kończyć się wydaniem, decyzji 

administracyjnej. Zgodnie z art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej decyzje 

administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku 

zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony, pobrania 

nienależnego świadczenia, a także można zmienić lub uchylić decyzję, jeżeli wystąpiły 

przesłanki, o których mowa w art. 11, art. 12 i art. 107 ust.5. Zmiana decyzji na korzyść 

strony nie wymaga jej zgody.

W sprawach dotyczących dożywiania dzieci, stwierdzono następującą 

nieprawidłowość:

1. We wszystkich sprawdzonych decyzjach administracyjnych przyznających pomoc 

w formie dożywiania dzieci, w podstawie prawnej przywoływano nieistniejące 

w ustawie o pomocy społecznej przepisy, tj.: art. 48 ust. 5 oraz art. 18 ust. 6., co jest 

niezgodne z art. 107 k.p.a.

2. W sprawie nr 1 (R.O.) i nr 2 (B.K-K.) decyzjom dotyczącym przyznania pomocy 

w formie posiłków dla dzieci, nie nadawano rygoru natychmiastowej wykonalności, 

pomimo iż realizacja decyzji nastąpiła przed ich uprawomocnieniem.

Zgodnie z art. 108 k.p.a. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor 

natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub
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życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi 

stratami, bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes 

strony. Nadanie decyzji nieostatecznej rygom natychmiastowej wykonalności sprawia, 

że wywołuje ona skutki prawne od chwili nadania jej rygoru i stanowi podstawę realizacji 

potrzeby.

W sprawach dotyczących ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (G.Sz.) sentencja decyzji nr OPS 8226-1.6/2014 z dnia

17.02.2017 r. nie zawiera faktycznego rozstrzygnięcia sprawy, nie precyzuje bowiem 

rezultatu jej wydania: „ (...) Ustalić opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 

w (...) na poziomie miesięcznego kosztu utrzymania w DPS w wysokości 3 597,87 zł 

od 1 lutego 2017 r ”.

Z tak sformułowanego rozstrzygnięcia można wnioskować, że strona od 1.02.2017 r. 

będzie ponosić odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 

3 597,87 zł, a w rzeczywistości, na mocy decyzji nr OPS.8226-1.5/2016 z dnia 

21.03.2016 r. wskazano, że odpłatność strony wynosi 443,80 zł miesięcznie. Tak 

sformułowane rozstrzygnięcie nie odzwierciedla zatem stanu faktycznego.

Zgodnie z art. 107 §1 pkt 5 kpa, decyzja zawiera rozstrzygnięcie, które wyraża rezultat 

stosowania normy prawa materialnego do konkretnego wypadku, w kontekście 

konkretnych okoliczności faktycznych i materiału dowodowego. Z racji centralnego 

miejsca, które zajmuje rozstrzygnięcie w strukturze decyzji, organ prowadzący 

postępowanie powinien je formułować ze szczególną dbałością o jego jasność 

i zrozumiałość.

2. W sprawie nr 1 (G.Sz.) decyzja nr OPS 8226-1.6/2014 z dnia 17.02.2017 r. nie zawierała 

potwierdzenia odbioru przez stronę, co jest niezgodne z art. 46 § 1 kodeksu postępowania 

administracyjnego, który wskazuje, że odbierający pismo potwierdza doręczenie mu 

pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.

3. W sprawie nr 2 (A.Cz.) nieterminowo sporządzono aktualizację wywiadu 

środowiskowego z dnia 17.03.2017 r. - dopiero w dniu 15.03.2018 r., tj. po upływie 

6 miesięcy.

Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, w stosunku do osób
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korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadów należy sporządzać nie 

rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

4. W sprawach nr 1 (G.Sz.) i nr 2 (A.Cz.) przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia 

odpłatności za pobyt w dps, odpowiednio nr OPS 8226-1.6/2014 z dnia 17.02.2017 r. 

i nr 103/2017 z dnia 8.03.2017 r., nie przeprowadzono wywiadów środowiskowych.

Zgodnie z art.106 ust. 4 ustawy, decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie 

przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu 

środowiskowego.

Niezależnie od powyższego stwierdzono, że w decyzjach ustalających odpłatność 

za pobyt w domu pomocy społecznej rozstrzygano również o obowiązku gminy do wnoszenia 

opłaty za pobyt mieszkańca w placówce, wskazując wysokość opłaty wnoszonej przez gminę. 

W związku z powyższym dokonywano zmian tych decyzji także w przypadku zmiany kosztu 

utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej, gdy koszt ten miał wpływ na wysokość 

opłaty wnoszonej przez gminę. Problematyka dotycząca prawidłowości decyzji, w których 

ustalono odpłatność podmiotów zobowiązanych do ich wnoszenia nie jest jednolicie 

ujmowana w orzecznictwie. Organ kontrolny podziela w tym zakresie stanowisko wyrażone 

w wyroku WSA w Białymstoku z dnia 7.08.2012 r., II SA/Bk 423/12 przyjmując, że przepisy 

art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej nie nakładają obowiązku wydania decyzji 

o ustaleniu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w stosunku do osób innych niż osoba 

kierowana do domu pomocy społecznej. Powyższy przepis pozwala na ustalenie właściwości 

miejscowej organu uprawnionego do wydania decyzji o skierowaniu do domu pomocy 

społecznej i decyzji o ustaleniu opłaty za pobyt w placówce dla osoby kierowanej. Decyzje 

w tym zakresie wydaje organ gminy właściwej w dniu kierowania osoby do domu pomocy 

społecznej.

W art. 61 ust. 1 ustawy wskazano enumeratywnie krąg podmiotów zobowiązanych 

do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Są nimi w kolejności: mieszkaniec 

domu pomocy społecznej, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy 

z dochodów dziecka, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której osoba została 

skierowana do domu pomocy społecznej. Zasada kolejności przyjęta w omawianym przepisie 

oznacza, że w sytuacji, gdy osoba umieszczona w domu pomocy społecznej nie jest w stanie 

ponosić kosztów pobytu w placówce, obowiązek wnoszenia opłat spoczywa na małżonku,
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w następnej kolejności na zstępnych, w dalszej kolejności na wstępnych, a jeszcze w dalszej -  

na gminie, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

W przypadku gdy osoby zobowiązane do ponoszenia opłaty nie wywiązują się 

ze swego obowiązku, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana 

do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych 

na ten cel wydatków - art. 61 ust. 3 ustawy.

Przepisy ustawy o pomocy społecznej nie zawierają podstawy do rozstrzygania

0 obciążeniach gminy na rzecz domu pomocy społecznej, gdyż obowiązek wnoszenia 

odpłatności przez gminę jest obowiązkiem wynikającym bezpośrednio z przepisów prawa

1 nie wymaga konkretyzacji poprzez wydanie jakiejkolwiek decyzji administracyjnej.

W sprawach dotyczących specjalnych zasiłków celowych, stwierdzono następującą 

nieprawidłowość:

1. W sprawie nr 1 (S.O.) realizacja decyzji Nr 647/2017 z dnia 15.12.2017 r. dotyczącej 

przyznania pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego, nie nadano rygoru 

natychmiastowej wykonalności, pomimo iż realizacja decyzji nastąpiła przed jej 

uprawomocnieniem. Analogicznie, jak w sprawach dotyczących dożywiania dzieci, 

zgodnie z art. 108 k.p.a. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor 

natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub 

życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi 

stratami, bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes 

strony. Nadanie decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności sprawia, 

że wywołuje ona skutki prawne od chwili nadania jej rygoru i stanowi podstawę realizacji 

potrzeby.

W sprawach dotyczących zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych 

z klęska żywiołowa lub ekologiczną, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W skontrolowanych aktach osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych 

brakowało wniosków stron o udzielenie pomocy.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy, świadczenia z pomocy społecznej udzielane są 

na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna 

może być również udzielana z urzędu (art. 102 ust. 2 ustawy). Ustawa o pomocy 

społecznej nie formułuje wymogów, jakim powinien odpowiadać wniosek o przyznanie 

pomocy. Może to nastąpić w formie pisemnej, jak i ustnej. W tym ostatnim przypadku
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pracownik Ośrodka, któremu osoba zainteresowana ustnie zgłosiła wniosek, winien 

sporządzić protokół z ustnego przyjęcia podania. Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka 

wynika, ze pomoc przyznano z urzędu, natomiast w decyzjach wskazywano, ze przyznanie 

zasiłku celowego nastąpiło na wniosek strony.

2. W sprawach nr 1 (L.L.) i ni- 2 ( D.U.) w podstawie prawnej decyzji przyznających pomoc 

przywołano m.in. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2009 r. 

w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, 

w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych -produkcji rolnej powstały 

szkody spowodowane przez powódź w 2009 r. (Dz. U. Nr 167, poz. 1319), nie mające 

zastosowania w rozpatrywanej sprawie.

Analogicznie jak w sprawach dotyczących usług opiekuńczych i dożywiania dzieci, 

zgodnie z art. 107 k.p.a. -  prawidłowa podstawa prawna decyzji powinna zawierać 

powołanie wszystkich faktycznych przepisów, które legły u podstaw jej wydania, czyli 

przepisów prawa materialnego, prawa ustrojowego oraz prawa procesowego. Podstawa 

prawna decyzji administracyjnej musi być powołana dokładnie, a więc ze wskazaniem 

mających zastosowanie w sprawie przepisów określonego aktu prawnego oraz 

z powołaniem jego źródła publikacji.

W sprawach dotyczących przyznania świadczeń z programu „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” dla osób dorosłych, stwierdzono następująca nieprawidłowość:

1. W sprawach nr 1 (E.B.) i 5 (K.B.) decyzjom nr 365/2017 z dnia 11.08.2017 r., nr 530/2017 

z dnia 20.09.2017 r., nr 449/2017 z dnia 20.09.2017 i nr 343/2017 z dnia 20.07.2017 r., nie 

nadano rygoru natychmiastowej wykonalności, pomimo iż realizacja decyzji nastąpiła 

przed ich uprawomocnieniem.

Analogicznie, jak w sprawach dotyczących dożywiania dzieci i specjalnych 

zasiłków celowych, zgodnie z art. 108 k.p.a. decyzji, od której służy odwołanie, może być 

nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę 

zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed 

ciężkimi stratami, bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny 

interes strony.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono 

następujące nieprawidłowości:
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a) brak prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych,

b) błędna procedura przyznawania pomocy w formie tymczasowego schronienia,

c) brak zawarcia kontraktu socjalnego z osobą przebywającą w schronisku dla bezdomnych,

d) błędna podstawa prawna w decyzjach administracyjnych przyznających pomoc w postaci 

usług opiekuńczych, dożywiania dzieci, zasiłku celowego na pokrycie wydatków 

związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

e) brak dokumentacji potwierdzającej okoliczności uprawniające do przyznania zasiłku 

okresowego z tytułu długotrwałej choroby,

f) brak potwierdzenia odbioru przez stronę decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustalającej odpłatność 

za pobyt w domu pomocy społecznej

g) błędne dokumentowanie dochodu rodziny w sprawach dotyczących usług opiekuńczych,

h) błędnie ustalany dochód strony w sprawach dotyczących usług opiekuńczych,

i) błędne naliczenie odpłatności za usługi opiekuńcze,

j) brak wskazania rygoru natychmiastowej wykonalności w wydawanych decyzjach 

administracyjnych dotyczących dożywiania dzieci, dożywiania dorosłych i specjalnych 

zasiłków celowych,

k) brak dokładnego rozstrzygnięcia decyzji w sprawach dotyczących ustalania odpłatności 

za pobyt strony w domu pomocy społecznej,

1) nieterminowe sporządzenie aktualizacji wywiadu środowiskowego w sprawie dotyczącej 

ponoszenia odpłatności mieszkańca gminy za pobyt w dps, 

m) brak wywiadu środowiskowego przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia odpłatności 

za pobyt w domu pomocy społecznej, 

n) przyznanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub 

ekologiczną bez stosownego wniosku w tym zakresie.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się następujące zalecenia 
pokontrolne:
1. Podjąć działania zmierzające do realizacji zadania własnego gminy o charakterze 

obowiązkowym dotyczącego 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.
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2. Pomocy w formie schronienia w schronisku dla bezdomnych udzielać poprzez przyznanie 

decyzją administracyjną tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych. 

Podstawa prawna: art. 48a ust. 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.

3. Przed wydaniem decyzji w zakresie przyznania tymczasowego miejsca w schronisku dla 

osób bezdomnych sporządzać z daną osobą kontrakt socjalny.

Podstawa prawna: art. 48a 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.

4. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny, w podstawie prawnej 

przywoływać dokładnie wszystkie przepisy prawa, które legły u podstawy jej wydania. 

W decyzjach wskazywać aktualne publikatory aktów prawnych.

Podstawa prawna: art. 107 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.

5. W przypadku przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, dokumentować wszystkie 

okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń.

Podstawa prawna: art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), art. 107 ust. 5d ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

6. Decyzje administracyjne doręczać stronom za pokwitowaniem przez operatora 

pocztowego, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. 

W przypadku doręczania pism w lokalu organu administracji publicznej, dopilnować, aby 

odbierający pismo potwierdzał doręczenie mu pism swym podpisem ze wskazaniem daty 

doręczenia.

Podstawa prawna: art. 39, art. 42 § 2, art. 46 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

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

Termin wykonania: na bieżąco.

7. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustalać m. in. 

na podstawie decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury.

Podstawa prawna: art. art. 107 ust. 5b pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.).
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Termin wykonania: na bieżąco.

8. 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 ubezpieczenia społeczne 

określone w odrębnych przepisach; kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób 

(bez potrąceń komorniczych). W przypadku uzyskania jednorazowego dochodu należnego 

za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględniać w dochodzie rodziny przez okres, 

za który uzyskano ten dochód.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1769, ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

9. Odpłatność strony za usługi opiekuńcze ustalać w wysokości określonej w obowiązującej 

uchwale w sprawie ustalania szczegółowych warunków przyznawania odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Podstawa prawna: art. 50 ust. 6 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.

10. Decyzje administracyjne realizować po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

Natomiast w sprawach, kiedy udzielenie pomocy jest niezbędne zwłaszcza ze względu 

na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego decyzjom nadawać rygor natychmiastowej 

wykonalności.

Podstawa prawna: art. 130 § 1, art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

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

Termin wykonania: na bieżąco.

11. Rozstrzygnięcie decyzji administracyjnych formułować ze szczególną dbałością o jego 

jasność i zrozumiałość.

Podstawa prawna: art. 107 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

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

Termin wykonania: na bieżąco.
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12. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu 

środowiskowego 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 2017 r., poz. 1769 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

13. Przed wydaniem decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia 

przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy.

Podstawa prawna: art. 106 ust. 4 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.

14. Świadczenia z pomocy społecznej udzielać na wniosek osoby zainteresowanej, jej 

przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej 

przedstawiciela ustawowego. W przypadku udzielania pomocy z urzędu dokumentować 

przyczynę takiego postępowania.

Podstawa prawna: art. 102 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) oraz art. 61 § 2 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1257 ze zm.).

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

Otrzymują:
1. W ójt Gminy Stare Bogaczowice
2.a/a
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