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Wrocław, dnia lipca 2018 r.

Pan
Tadeusz Kupczak
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bolesławcu

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 8 -11  maja 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: Krzysztof Jakubowski -  inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu, 

Urszula Szczeblowska -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę 

kompleksową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu, ul. Cicha 7, 59-700 

Bolesławiec, 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 8 maja 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 Pan Tadeusz Kupczak zatrudniony na stanowisku Dyrektora 

Ośrodka od dnia 15 marca 2012 r.

Pan Tadeusz Kupczak ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie 

objętym kontrolą.

Podpisany w dniu 28 czerwca 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 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu w zakresie zgodności zatrudnienia



pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz 

realizacji zadań wynikających z ustawy.

Ustalono, że Gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym 

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

-  udzielania schronienia, zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym (pkt 3),

-  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),

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

-  kierowania do domu pomocy społecznej i 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),

-  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).



Dyrektor MOPS w Bolesławcu posiada upoważnienie do wydawania decyzji 

potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ust. 11 ustawy

0 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podczas 

postępowania kontrolnego ustalono, że Pani Lidia Dudek Zastępca Dyrektora MOPS 

w Bolesławcu również posiada upoważnienie do wydawania decyzji potwierdzających prawo 

do świadczeń opieki zdrowotnej i w okresie objętym kontrolą wydawała decyzje 

administracyjne w ww. sprawach.

Dyrektor Ośrodka pismem z dnia 1 czerwca 2018 r. (data wpływu do Wydziału Zdrowia

1 Polityki Społecznej w dniu 7.06.2018 r.) wyjaśnił, że od dnia kontroli Zastępca Dyrektora 

MOPS w Bolesławcu Pani Lidia Dudek nie prowadzi postępowań w zakresie świadczeń 

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz nie podpisuje decyzji w tych 

sprawach. Jednocześnie poinformował, iż przedmiotowe upoważnienie zostało zmienione 

przez Prezydenta Miasta Bolesławiec poprzez wydanie nowego w dniu 30 maja 2018 r. 

(nrOR-V.0052 71 2018) z wyłączeniem uprawnień dla Pani Lidia Dudek do prowadzenia 

postępowań i wydawania decyzji tym zakresie

Zadania z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 ustawy nie były realizowane, bowiem, jak wyjaśnił 

Dyrektor Ośrodka 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 

matką ojcem bądź rodzeństwem (pkt 9).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy do zadań własnych gminy należy zapewnianie miejsc 

w mieszkaniach chronionych. Ze złożonych wyjaśnień Dyrektora Ośrodka wynika, że Gmina 

Miejska Bolesławiec nie prowadzi mieszkań chronionych jednakże Ośrodek wskazuje 

na potrzebę utworzenia mieszkań chronionych między innymi w ocenie zasobów pomocy 

społecznej przedstawianej, co roku do 30 kwietnia Radzie Miejskiej.
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Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Ośrodka ustalono, że Gmina realizuje zadania 

własne wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 3, 3a, 4 i 5 ustawy, które dotyczą:

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

-  prowadzenia domu pomocy społecznej i ośrodka wsparcia o zasięgu gminnym (pkt 3),

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

-  realizacji 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 ’ 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 ustawy dotyczącego 

przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, 

pożyczek oraz pomocy w naturze, gdyż jak wyjaśnił Dyrektor Ośrodka w okresie objętym 

kontrolą nie złożono wniosków w tym zakresie.

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

3, 4, 5, 6 i 9 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),

- prowadzenia i rozwijania infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (pkt 5).

- 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),

- wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pkt 9).

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

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

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

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

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

humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie
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były realizowane, bowiem, jak wyjaśnił Dyrektor Ośrodka, w okresie objętym kontrolą nie 

złożono wniosków na ww. formy pomocy.

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

dotyczące wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy, 

nie było realizowane ponieważ, jak zapewnił Dyrektor Ośrodka, nie było potrzeb w tym 

zakresie.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił, że nie kierował wniosków q  ustalenie niezdolności 

do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych 

odrębnymi przepisami (art. 110 ust.-6 ustawy), jednakże zapewnił, że pracownicy socjalni 

udostępniali klientom druki i pomagali w ich wypełnianiu.

Dyrektor MOPS w Bolesławcu składał Radzie Miejskiej coroczne sprawozdania 

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

ust. 9 ustawy).

Dyrektor MOPS w Bolesławcu 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.

Podczas postępowania kontrolnego ustalono, że osoba zatrudniona na stanowisku 

specjalista pracy socjalnej ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb

Społecznych -  posiada dyplom pracownika socjalnego oraz studia wyższe zawodowe 

na kierunku pedagogika w zakresie praca socjalna i resocjalizacja (ukończone w lipcu 

2008 r.). Ukończone przez ww. studia wyższe zawodowe nie uprawniają do zajmowania 

stanowiska specjalisty pracy socjalnej.

W okresie objętym kontrolą dodatek do wynagrodzenia 250 zł wynikający z art. 121 

ust. 3a ustawy o pomocy społecznej otrzymywało 19 pracowników socjalnych terenowych 

zatrudnionych w MOPS w Bolesławcu 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 i przeprowadzają rodzinne wywiady środowiskowe.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje obszar Gminy Miejskiej Bolesławiec 

zamieszkały przez 39 110 mieszkańców (stan na 31.12.2017 r.), w tym 758 rodzin i osób 

samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną.
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W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu na dzień kontroli 

zatrudnionych było 19 pracowników socjalnych, w pełnym wymiarze czasu pracy, 

realizujących pracę socjalną.

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 MOPS w Bolesławcu powyższy wskaźnik jest spełniony w stosunku 

do liczby osób i rodzin objętych pracą socjalną.

W sprawdzonych sprawach dotyczących udzielania tymczasowego miejsca 

schronienia, stwierdzono następującą nieprawidłowość:

l .W  sprawie Nr 1 (E.P) decyzją Nr MOPS/ŚPS/PS/143/2017 z dnia 16.01.2018 r., 

na wniosek z dnia 8.01.2018 r. przyznano stronie schronienie od dnia 1.01.2018 r.

W sprawie Nr 2 (S.P.) decyzją Nr MOPS/ŚPS/PS/157/2018 z dnia 12.01.2018 r„ 

na wniosek z dnia 4.01.2018 r. przyznano stronie schronienie od dnia 1.01.2018 r.

W ww. sprawach udzielono pomocy w postaci schronienia od daty wcześniejszej niż data 

złożenia przez stronę wniosku o udzielenie tej formy pomocy.

Z akt spraw nie wynikało, że schronienie za ten okres zostało przyznane z urzędu. 

Przyznanie pomocy w tej formie od daty wcześniejszej niż faktyczna data złożenia 

wniosku przez stronę powinno mieć uzasadnienie w udzieleniu pomocy w postaci 

schronienia z urzędu -  zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. W aktach nie 

udokumentowano pisemnie faktu przyznania pomocy w formie schronienia za okres 

poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie pomocy, zgodnie z obowiązującą 

na podstawie art. 14 k.p.a. zasadą pisemności postępowania administracyjnego. 

W wymienionych sprawach trudno również ustalić datę wszczęcia postępowania z urzędu, 

za którą uważa się dzień pierwszej czynności urzędowej podjętej przez uprawniony 

podmiot, o której zawiadomiono stronę. Nie stanowią, bowiem wszczęcia postępowania 

czynności wewnętrzne, które są podejmowane w celu wstępnego ustalenia stanu sprawy 

i oceny zasadności wszczęcia postępowania.
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W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków

celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, stwierdzono 

następujące nieprawidłowości:

1. Wywiad środowiskowy dotyczący ustalenia sytuacji rodziny poszkodowanej w wyniku 

zdarzenia losowego został przeprowadzony na nieobowiązującej części X rodzinnego 

wywiadu środowiskowego, a nie na części VII obowiązującego kwestionariusza wywiadu 

dotyczącego osób i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej 

na skalę masową a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego. Powyższe jest 

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

środowiskowego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1788) zgodnie, z którym w przypadku ustalania 

sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób lub rodzin, poszkodowanych 

w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową a także klęski żywiołowej 

albo zdarzenia losowego, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad wypełnia część 

VII kwestionariusza wywiadu.

Ponadto należy wskazać, że powyższa nieprawidłowość została stwierdzona 

w wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w 2014 r. Skutkowało to wydaniem 

stosownego zalecenia pokontrolnego w tym zakresie, którego MOPS w Bolesławcu nie 

realizuje.

2. Sporządzenie wywiadu środowiskowego po upływie miesiąca od daty złożenia wniosku 

tj.na  wniosek strony z dnia 3.02.2017 r. wywiad środowiskowy został sporządzony 

dopiero w dniu 10.03.2017 r.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1788), wywiad przeprowadza się w terminie 

14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia 

(§ 2 ust. 1). W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji 

pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy 

rodzinie, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni 

roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy 

społecznej (§ 2 ust. 2).

3. Sprawa przyznania pomocy w związku ze zdarzeniem losowym załatwiona została przez 

Ośrodek nieterminowo. W dniu 3.02.2017 r. strona złożyła wniosek o udzielenie pomocy, 

decyzja administracyjna przyznająca pomoc wydana została dopiero 14.03.2017 r. 

tj. po upływie miesiąca od daty złożenia wniosku w Ośrodku. Pomimo przedłużającego się 

postępowania administracyjnego nie został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy.

7



Organy administracji publicznej zgodnie z art. 35 § 1 obowiązane są załatwiać sprawy 

bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego 

powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej 

-  nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś 

w postępowaniu odwoławczym -  w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (art. 35 

§ 3). O każdym niezałatwieniu sprawy w terminie zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. organ 

administracji publicznej jest zobowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, 

wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia 

ponaglenia.

4. W decyzji z dnia 14.03.2017 r. nr MOPS/ŚPS/ZC/206000/814/2017 przywołano 

niewłaściwą datę złożenia wniosku przez stronę tj. 19.01.2016 r. zamiast 3.02.2017 r.

Z przedłożonej w czasie kontroli dokumentacji wynika, że wniosek strony wpłynął 

do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu w dniu 3.02.2017 r. (taka data 

widnieje na wniosku). Ponieważ data złożenia wniosku wskazana w sporządzonej decyzji 

była nieprawidłowa, należało ją  sprostować zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a.

W sprawdzonych sprawach dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. We wszystkich sprawdzonych decyzjach potwierdzających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej wskazywano Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu, jako organ 

administracji publicznej, który je wydał. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(t.j.D z. U. z 2017 r., poz. 1938, ze zm.) organem właściwym do potwierdzania prawa 

do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 

cyt. ustawy jest decyzja organu jednostki samorządu terytorialnego wójta (burmistrza, 

prezydenta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania klienta, potwierdzająca 

to prawo. W związku z powyższym prawidłowo wydana decyzja organu I instancji winna 

zawierać oznaczenie, że jest to decyzja Prezydenta Miasta Bolesławiec, natomiast 

upoważniony pracownik podpisuje się, jako osoba działająca z upoważnienia Prezydenta.

Ponadto należy wskazać, że powyższa nieprawidłowość została stwierdzona w wyniku 

przeprowadzonej kontroli kompleksowej w 2014 r. Skutkowało to wydaniem stosownego 

zalecenia pokontrolnego w tym zakresie, którego MOPS w Bolesławcu nie realizował 

do 31.01.2018 r. Ponieważ od 1.02.2018 r. MOPS w Bolesławcu w decyzjach 

administracyjnych dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej



prawidłowo wskazuje organ administracji publicznej tj. Prezydenta Miasta Bolesławiec, 

odstępuje się od wydania zalecenia pokontrolnego w tym zakresie.

2. W sprawach nr 1 (M.M.) i nr 3 (M.G.) odpowiednio w decyzjach administracyjnych 

Nr MOPS/ŚPS/NFZ/186/2017 z dnia 24.01.2017 r. i Nr MOPS/ŚPS/NFZ/135/2017 z dnia

16.01.2017 r błędnie wskazano początek uprawnienia Stron do świadczeń opieki 

zdrowotnej.

W sprawie nr 1 (M.M.) na wniosek strony z dnia 12.01.2017 r. prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej przyznano na okres 90 dni‘od dnia 18.01.2017 r., a w sprawie nr 3 (M.G.) 

na wniosek strony z dnia 2.01.2017 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przyznano 

również na okres 90 dni od dnia 4.01.2017 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.

W sprawdzonych sprawach dotyczących dożywiania dzieci, stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (E.B.) przy decyzji Nr MOPS/ŚPS/PP/2421/2017 z dnia 7.09.2017 r.

i w sprawie nr 2 (B.M.) przy decyzji Nr MOPS/ŚPS/PP/1051/2017 z dnia 4.04.2017 r.

dołączone do akt sprawy kserokopie zaświadczeń o wysokości osiągniętego

wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia nie zawierały informacji o wysokości potrąconej 

zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne, emerytalne, rentowe (w części finansowanej przez ubezpieczonego) 

i chorobowe. Ponadto w sprawie nr 2 (B.M.) przy decyzji Nr MOPS/ŚPS/PP/2436/2017 

z dnia 7.09.2017 r. dołączone do akt sprawy oświadczenie strony o wysokości osiągniętego 

wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę nie zawierało ww. informacji.

Zgodnie z art. 107 ust. 5b pkt 7 ustawy sytuację osobistą rodzinną dochodową

i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie zaświadczenia albo oświadczenia 

o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości 

potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie
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zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez 

ubezpieczonego.

2. W sprawie nr 2 (B.M.) przy decyzji Nr MOPS/ŚPS/PP/1051/2017 z dnia 4.04.2017 r. 

dołączona do akt sprawy kserokopia zaświadczenia o wysokości osiągniętego 

wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, która nie została potwierdzona za zgodność 

oryginałem.

Zgodnie z art. 76a § 2b k.p.a. upoważniony pracownik organu prowadzącego 

postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie 

strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje 

podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie 

strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia (...).

3. W sprawie nr 4 (K.J.) w wywiadzie środowiskowym z dnia 15.02.2017 r. (sporządzonym 

do decyzji MOPS/ŚPS/PP/569/2017 z dnia 27.02.2017 r.) nie został zatwierdzony przez 

Kierownika jednostki „Plan pomocy (...)”. Zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego, na podstawie przeprowadzonego wywiadu 

pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje 

wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy. Sporządzony przez 

pracownika socjalnego plan pomocy stanowi propozycję, co do sposobu postępowania 

w danej sprawie. Ostateczne rozstrzygnięcie, w jakiej formie i jakim wymiarze 

świadczenia zostaną przyznane należy do kierownika ośrodka pomocy społecznej. Nie jest 

poprawne, jeżeli Kierownik Ośrodka nie wypełnia i nie podpisuje wywiadu, nie wskazując 

rozstrzygnięcia, w jakiej formie i wymiarze pomoc zostanie udzielona. Plan pomocy 

zatwierdzony przez Kierownika Ośrodka stanowi podstawę do kontynuowania realizacji 

decyzji przyznającej zatwierdzone świadczenie.

W sprawdzonych sprawach dotyczących kierowania do domu pomocy społecznej 

i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu stwierdzono następującą 

nieprawidłowość:

1. W aktach spraw nr: 1 (A.W.), 2 (B.O.) i 3 (M.K.) brakowało potwierdzenia odbioru przez 

Stronę odpowiednio decyzji administracyjnych o numerach: MOPS/ŚPS/DPS/3573/2017 

z dnia 11.12.2017 r., MOPS/ŚPS/DPS/146/2018 z dnia 16.01.2018 r„
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MOPS/ŚPS/DPS/721/2018 z dnia 9.03.2018 r., MOPS/ŚPS/DPS/895/2018 z dnia 

13.03.2018 r. i MOPS/ŚPS/DPS/1012/2018 z dnia 30.03.2018 r.

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. 

Zgodnie z art. 39 k.p.a. organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem 

' przez operatora pocztowego^ przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione 

osoby lub organy. Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem 

ze wskazaniem daty doręczenia (art. 46 § 1 k.p.a.).

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.

W sprawdzonych sprawach dotyczących, przyznawania i wypłacania zasiłków stałych 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (B.B.) w związku z wydaną w dniu 10.08.2017 r. decyzją 

Nr MOPS/ŚPS/ZS/2325/2017 na podstawie, której odmówiono Stronie prawa do zasiłku 

stałego (w związku z uzyskaniem dochodu od marca 2017 r. przekraczającego kryterium 

dochodowe na osobę w rodzinie) Ośrodek (do dnia kontroli tj. do 8.05.2018 r.) nie wydał 

decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu w okresie od 1.04.2017 r. do 30.06.2017 r. 

w łącznej kwocie 90,00 zł.

Świadczeniem nienależnie pobranym - w rozumieniu art. 6 pkt 16 ustawy o pomocy 

społecznej - jest świadczenie pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych 

nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub 

osobistej, co miało miejsce w powyższym przypadku, gdyż Strona nie poinformowała 

Ośrodka o zmianie dochodu rodziny od marca 2017 r.

Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) świadczenia nienależnie pobrane podlegają 

zwrotowi od osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej, 

niezależnie od dochodu rodziny.
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Wydanie decyzji o zwrocie nienależnie pobranych z pomocy społecznej świadczeń 

musi poprzedzać postępowanie wyjaśniające w odniesieniu do aktualnej sytuacji 

życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zobowiązanej pod kątem możliwości 

zastosowania dobrodziejstw przewidzianych w art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy 

społecznej dotyczących żądania zwrotu wydatków na udzielone świadczenia.

2. Doręczenie Strome decyzji zmieniającej Nr MOPS/ŚPS/ZS/2325/2017 z dnia

10.08.2017 r. w powyższej sprawie (nr 1 B.B.), nastąpiło dopiero w dniu 15.11.2017 r. 

tj. po 3 miesiącach od daty jej sporządzenia. Z akt sprawy wynika, że pomimo braku 

doręczenia Stronie decyzji zmieniającej Ośrodek zaprzestał wypłaty świadczenia od lipca 

2017 r.

Sporządzoną decyzję Ośrodek winien dostarczyć Stronie bezzwłocznie, gdyż zgodnie 

z art. 110 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią 

związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej.

W sprawdzonych sprawach dotyczących organizowania i świadczenia 

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W sprawie nr 2 (W.Z.) odbiór decyzji Nr MOPS/ŚPS/SUOP/97/2018 z dnia 12.01.2018 r. 

pokwitowała osoba całkowicie ubezwłasnowolniona, a nie jej opiekun prawny.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1025) nie mają zdolności do czynności prawnych osoby (...) całkowicie 

ubezwłasnowolnione.

Analogicznie jak w sprawach dotyczących kierowania mieszkańców gminy do dps 

i ustalania odpłatności za pobyt w placówce 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.
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W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków

celowych na pokrycie wydatków związanych z kieska żywiołowa lub ekołogiczna, 

stwierdzono następująca nieprawidłowość:

l.W  sprawie nr 1 (M.R.) decyzją Nr MOPS/ŚPS/ZC/260000/3200/2017 z dnia 8.11.2017 r. 

przyznano pomoc w postaci zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia mającego znamiona klęski żywiołowej. W rozstrzygnięciu decyzji umieszczono 

zapis o konieczności przedstawienia przez Stronę, faktury potwierdzającej prawidłowe 

wykorzystanie przyznanej pomocy, W aktach sprawy nie było jednak żadnej faktury.

Organ kontrolny wskazuję, że nałożenie na Stronę zobowiązania, zawartego 

w rozstrzygnięciu wydanej decyzji administracyjnej, powinno skutkować koniecznością jego 

egzekwowania przez Ośrodek.

Ponadto podczas postępowania kontrolnego ustalono, że Rada Miasta Bolesławiec 

Uchwałą Nr IY/39/2015 w dniu 25 lutego 2015 r. (zmieniona Uchwałą Nr XXXI/329/2016 

z dnia 21 grudnia 2016 r.) określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.

Zgodnie z § 3 ust. 4 zmienionej Uchwały od 7.01.2017 r. pełna odpłatność 

za 1 godzinę usług wynosiła:

- 2 % najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych od poniedziałku do piątku,

- 2,3 % najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych w soboty, niedziele i święta.

Natomiast pełna odpłatność za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych 

wynosiła:

- 2,3 % najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych od poniedziałku do piątku,

- 2,7 % najniższej emerytury w przypadku usług świadczonych w soboty, niedziele i święta.

W okresie objętym kontrolą kwota najniższej emerytury wynosiła:

- od 1.01.2017 r. do 28.02.2017 r. - 882,56 zł;

- od 1.03.2017 r. do 28.02.2018 r. -  1 000,00 zł;

- od 1.03.2018 r. do dnia kontroli. -  1 029,80 zł.
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Do dnia 6.01.2017 r. koszt jednej godziny usług opiekuńczych przyznanych przez 

MOPS w Bolesławcu wynosił 10,00 zł, a koszt jednej godziny specjalistycznych usług 

opiekuńczych przedstawiał się następująco:

- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacja 

jako wspieranie procesu leczenia -  13,00 zł,

- rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym 

przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych -  

12,00 zł,

- pomoc mieszkaniowa -10,00 zł.

Realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Ośrodek 

powierzył firmie zewnętrznej: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Opieka

Długoterminowa, Centrum Promocji Zdrowia ul. Masarska 4, 59-700 Bolesławiec, 

wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie umów:

a) na realizację usług opiekuńczych;

- Nr 45/2016 z dnia 29.12.2016 r., obowiązująca od 1 do 31 stycznia 2017 r.,

-N r 1/2017 z dnia24.01.2017 r., obowiązująca od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia2017 r.,

- Nr 41/2017 z dnia 20.10.2017 r., obowiązująca od 1 do 31 grudnia 2017 r.,

- Nr 50/2017 z dnia 29.12.2017 r., obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. do 31grudnia 2018 r.

b) na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

-N r 46/2016 z 29.12.2016 r. obowiązująca od 1 do 31 stycznia2017 r.,

- Nr 2/2017 z 24.01.2017 r. obowiązująca od 1 lutego do 31 grudnia 2017 r.,

- Nr 51/2017 z 29.12.2017 r. obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Cena 1 godziny usług opiekuńczych wg zawartych umów z firmą realizującą 

wynosiła:

- w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -  14,00 zł,

- w okresie od 1.01.2018 r. do dnia kontroli- 18,00 zł,

Cena 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wg zawartych umów z firmą 

realizuj ącą wynosiła:

- w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -  15,00 zł,

- w okresie od 1.01.2018 r. do dnia kontroli -  20,00 zł,
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Podopieczni korzystający z pomocy w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych, finansowanych ze środków własnych Gminy, ponosili 

za nie odpłatność wg kosztów godziny usług wykazanych w Uchwale Rady Miasta 

Bolesławiec, z uwzględnieniem wartości ujętych w tabeli odpowiadających wysokości 

osiąganego dochodu przez usługobiorcę oraz wyliczenia ewentualnych zwolnień w części lub 

w całości. Natomiast z firmą bezpośrednio wykonującą usługi MOPS Bolesławiec rozliczał 

się wg kosztów godziny wskazanej w umowie, wynikającej z procedury przeprowadzonego 

postępowania przetargowego. Tak więc w okresie objętym kontrolą funkcjonowały dwie 

różne ceny za godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

podopiecznych -  wynikały one z zapisów Uchwały Rady Miasta Bolesławiec, inne 

obowiązywały w rozliczeniu z wykonawcą usług -  bo wynikały z ofert cenowych złożonych 

w przetargu

Zdaniem Organu kontrolnego odpłatność strony za świadczone usługi opiekuńcze lub 

specjalistyczne usługi opiekuńcze powinna być ustalana w sposób czytelny, precyzyjny, 

zrozumiały i nie budzący żadnych wątpliwości.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

- zatrudnienie na stanowisku specjalisty pracy socjalnej osoby nieposiadającej wymaganych 

kwalifikacji,

- brak prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych,

- błędne ustalanie początku uprawnienia do pomocy w formie miejsca schronienia,

- sporządzanie wywiadu środowiskowego na niewłaściwym druku, w sprawie dotyczącej 

przyznawania zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego,

- nieterminowe przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, w sprawie dotyczącej 

przyznawania zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego,

- nieterminowe załatwienie sprawy dotyczącej przyznawania zasiłku celowego na pokrycie 

wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

- nierzetelne sporządzenie decyzji administracyjnej w sprawie dotyczącej przyznawania 

zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

- błędne oznaczenie organu administracji publicznej w decyzjach dotyczących potwierdzania 

uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
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-błędne ustalanie początku uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych,

- brak właściwych dokumentów potwierdzających sytuację dochodową rodziny, w sprawach 

dotyczących dożywiania dzieci,

- brak potwierdzenia za zgodność oryginałem odpisu dokumentu znajdującego się w aktach, 

w sprawie dotyczącej dożywiania dzieci,

- nierzetelne sporządzenie wywiadu środowiskowego, w sprawie dotyczącej dożywiania 

dzieci,

- brak potwierdzenia odbioru przez strony decyzji administracyjnych wydanych w zakresie 

kierowania do dps i ustalania odpłatności za pobyt w placówce.

- potwierdzenie odbioru decyzji administracyjnej przez osobę całkowicie 

ubezwłasnowolnioną w sprawie dotyczącej przyznawania specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- realizacja wydanej decyzji administracyjnej pomimo doręczenia jej po upływie 3 miesięcy 

od daty wydania, w sprawie dotyczącej przyznawania i wypłacania zasiłków stałych,

- brak wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie 

pobranych tj. zasiłku stałego.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się następujące zalecenia
pokontrolne:

1. Na stanowisku specjalisty pracy socjalnej zatrudniać osoby, które ukończyły studia wyższe 

nadające uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego lub posiadające 

dyplom pracownika socjalnego i specjalizację I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. 

W związku z powyższym dostosować stanowisko pracy do posiadanych

kwalifikacji zawodowych.

Podstawa prawna: art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy 

społecznej (Dz. U. nr 48, poz. 320), art. 116, art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

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

Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 936).

Termin wykonania: niezwłocznie.
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2. 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.

3. Datę rozpoczęcia realizacji pomocy w formie świadczeń niepieniężnych ustalać 

z  uwzględnieniem wniosku osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo 

innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, a także 

pomocy przyznanej z urzędu.

Pisemnie utrwalać w aktach, w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji, 

fakt realizowania pomocy za okres poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie 

świadczeń.

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

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.), art. 14 § 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

4. Wywiady środowiskowe poprzedzające wydanie decyzji przyznającej zasiłek celowy 

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 

sporządzać na części VII kwestionariusza wywiadu środowiskowego dotyczącej osób 

i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową 

a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego.

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

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

Termin wykonania: na bieżąco.

5. Wywiady środowiskowe przeprowadzać w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia 

wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia, a w sprawach niecierpiących zwłoki, 

wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej 

(...), wywiad przeprowadzać w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości 

o potrzebie przyznania świadczenia (...). Dokumentować w aktach sprawy ewentualne 

przyczyny uniemożliwiające terminowe przeprowadzenie wywiadów środowiskowych.
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Podstawa prawna: § 2 ust. 1 i 2 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.

6. Sprawy załatwiać terminowo, bez zbędnej zwłoki. O każdym niezałatwieniu sprawy 

w terminie organ administracji publicznej jest zobowiązany zawiadomić strony, podając 

przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie 

do wniesienia ponaglenia.

Podstawa prawna: art. 35 § 1 i 3, art. 36 § 1 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. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny, z uwzględnieniem danych 

zgodnych ze stanem faktycznym oraz zebraną w prowadzonym postępowaniu 

dokumentacją. W drodze postanowienia prostować stwierdzone w wydanych decyzjach 

błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki.

Podstawa prawna: art. 107 § 1, art. 113 § 1 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

8. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przyznawać na wniosek świadczeniobiorcy, 

a w przypadku stanu nagłego na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia 

opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia na okres 90 dni 

od dnia złożenia wniosku lub w przypadku udzielenia świadczeń w stanie nagłym - dnia 

udzielenia świadczenia - chyba, że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty 

ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 4 i 7 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.).

Termin wykonania: na bieżąco.

9. Sytuację osobistą dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustalać na podstawie m.in. 

zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia 

zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób
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fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne, 

i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie 

chorobowe.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 5b, pkt 7 i 8 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. W przypadku okazania oryginału dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, 

poświadczać zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie powinno 

obejmować podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, 

a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia (...).

Podstawa prawna:, art. 76a § 2b 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. W celu potwierdzenia ostatecznego rozstrzygnięcia, w jakiej formie, wymiarze oraz 

okresie powinna zostać przyznana pomoc, każdorazowo Kierownik Ośrodka powinien 

zatwierdzić część wywiadu środowiskowego „Plan pomocy zatwierdzony przez 

kierownika j ednostki”.

Podstawa prawna: § 2 ust. 5 i 6 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.

12. Decyzje administracyjne w sprawach pomocy społecznej doręczać stronom, a gdy strona 

działa przez przedstawiciela -  temu przedstawicielowi za pokwitowaniem przez pocztę, 

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. 40, 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.

13. Decyzje administracyjne w sprawach pomocy społecznej realizować po ich doręczeniu. 

Doręczenie wydanej w sprawie decyzji winno nastąpić bezzwłocznie po jej wydaniu
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Podstawa prawna: art. 110 § 1 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.

14. W przypadku stwierdzenia braku uprawnień Strony do świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej, wszczynać postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie świadczeń 

nienależnie pobranych i wydania w tym zakresie stosownej decyzji.

Mając na uwadze sprawę nr 1 (B.B.) dot. zasiłku stałego - powstałą nadpłatę z tytułu 

wypłaty zasiłku stałego w okresie od 1.04.2017 r. do 30.06.2017 r. w kwocie 90,00 zł 

należy uznać za dotację udzielona z budżetu państwa i wykorzystaną niezgodnie

z przeznaczeniem i zwrócić do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości

określonej jak dla zaległości podatkowych.

Podstawa prawna: art. 6 pkt. 16 i art. 98 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.), art. 169 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

Termin wykonania: 15 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

POUCZENIE

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.

Z Lip. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dakut, 
ZA ST ĘPCA  m 

Zdrowia i Polityk

ymlłilla
TOsJA''7WDZIAŁ.U

poiecznej

Otrzymują:
1. Prezydent Miasta Bolesławiec
2.a/a


