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Pani
Beata Puławska
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Polkowicach

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 11-14 czerwca 2018 r., na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 126 i art. 127 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. 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: Monika Broniszewska -  starszy inspektor wojewódzki, przewodniczący 

zespołu, Małgorzata Siłka -  inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę 

kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach, ul. Lipowa 2, 

59-100 Polkowice 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 11 czerwca 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 Beata Puławska, która z dniem 1 lipca 2001 r. powołana została 

na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach, a od dnia 1 maja 

2004 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach.

Pani Beata Puławska ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie 

objętym kontrolą.



Podpisany przez Panią w dniu 10 lipca 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 Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Polkowicach w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników 

jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji zadań 

wynikających z ustawy.

Ustalono, że Gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym 

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

ustawy, 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 oraz 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),

-  prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych (pkt 12),

-  dożywiania dzieci (pkt 14),

-  sprawiania pogrzebu (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),
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-  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).

Ustalono, że Dyrektor Ośrodka, na podstawie Zarządzenia Nr 31/09 z dnia 20 marca 

2009 r. Burmistrza Polkowic, 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.).

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

objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości 

uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (pkt 7),

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

-  opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje 

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki 

nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 

matką, ojcem bądź rodzeństwem (pkt 9).

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

ustawy, które dotyczą:

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

-  podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy (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 Dyrektor 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, ale prowadzi ośrodek wsparcia -  Dom Dziennego Pobytu (art. 17 ust. 2 pkt 3 

ustawy). Osoby wymagające umieszczenia w domu pomocy społecznej kierowano do 

placówek odpowiedniego typu zlokalizowanych jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby 

zainteresowanej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach nie opracowywał i nie realizował 

projektów socjalnych (art. 17 ust. 2 pkt 3a ustawy), gdyż jak wyjaśnił Dyrektor Ośrodka, 

w gminie realizowanych jest szereg programów społecznych przez różne organizacje 

pozarządowe i instytucje, o których kadra Ośrodka informuje klientów.

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).

Zadania z art. 18 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 ustawy nie były realizowane, bowiem w okresie 

objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia, posiłku 

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

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz 

zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na
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pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 8),

-  wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pkt 9).

Gmina nie prowadzi i nie rozwija infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób 

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

Ośrodka gmina zabezpiecza potrzeby w tym zakresie poprzez realizację specjalistycznych 

usług opiekuńczych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi zajęcia 

z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

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

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

realizowane. Jednak, jak zapewnił Dyrektor Ośrodka, osobom zainteresowanym zgłaszającym 

się do Ośrodka pracownicy socjalni udzielali informacji o sposobie wytaczania powództwa 

o roszczenia alimentacyjne.

OPS Polkowice nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, 

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, jednakże pracownicy socjalni osobom 

zainteresowanym udzielali informacji w tym zakresie (art. 110 ust. 6 ustawy).

Dyrektor Ośrodka składał Radzie Miejskiej coroczne sprawozdania z działalności 

Ośrodka oraz przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy społecznej (art. 110 ust. 9 ustawy).

Dyrektor OPS w Polkowicach 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 

zatrudnieni w OPS.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje obszar Gminy Polkowice 

zamieszkały na dzień 1.06.2018 r. przez 25.926 mieszkańców, w tym 127 rodzin i osób 

samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną. W Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Polkowicach, na dzień kontroli zatrudnionych było 13 pracowników socjalnych terenowych 

(13 etatów).

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 OPS w Polkowicach powyższy wskaźnik jest spełniony zarówno 

w stosunku do liczby ludności gminy, jak i w stosunku do liczby rodzin i osób objętych pracą 

socjalną.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w decyzjach przyznających usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie wskazywano 

miejsca ich świadczenia. Dyrektor Ośrodka przedstawił opinię radcy prawnego, z której 

wynika, że miejscem świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi nie jest tylko miejsce zamieszkania klienta. Usługi świadczone 

są przede wszystkim w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej do korzystania z usług. 

Uwzględnić należy również najbliższe otoczenie, tj. miejsce zamieszkania, którym zgodnie 

z art. 25 kodeksu cywilnego jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego 

pobytu. Wobec powyższego organ kontrolny przychylił się do przedstawionego stanowiska.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

okresowych stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W sprawie nr 1 (L.M.) na wniosek z dnia 29.01.2018 r. decyzją

nr PS-00454/01/18 z dnia 31.01.2018 r., przyznano stronie zasiłek okresowy w wysokości 

452,00 zł miesięcznie od dnia 1.02.2018 r. do 31.03.2018 r.

Zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, świadczenia pieniężne 

z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, 

począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą 

dokumentacją. W przypadku, gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego 

miesiąca, świadczenie należy przyznawać za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia 

ustalać, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc 

przez liczbę dni objętych świadczeniem.

W związku z powyższym, zasiłek okresowy należało przyznać stronie od miesiąca 

złożenia wniosku, tj. od stycznia 2018 r.
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W  spraw dzonych spraw ach dotyczących potw ierdzenia praw a do św iadczeń opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stwierdzono następującą 

nieprawidłowość:

1. W sprawie nr 2 (R.L.) decyzją Nr OPS.UZ-17/03/17 z dnia 10.03.2017 r. na wniosek 

strony z dnia 9.03.2017 r. prawo doświadczeń opieki zdrowotnej przyznano na okres 

90 dni od dnia 10.03.2017 r., zamiast od 9.03.2017 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 sprawach nr 2 (J.G.) i 3 (M.S.) dołączane do akt zaświadczenia 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, co jest niezgodne z art. 107 ust. 5b pkt 7 ustawy, który 

stanowi, iż 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 zdrowotne, składek na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz 

składki na ubezpieczenie chorobowe.

2. W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji błędnie przywoływano uchylony art. 48 

ust. 4 ustawy. Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 1310) wprowadzono zmiany m. in. art. 48, który otrzymał brzmienie: 

„Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest 

tego pozbawiona”. Powyższa zmiana weszła w życie 5.09.2016 r.

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 sprawdzonych sprawach dotyczących ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 2 (E.Sz.) w decyzji nr PS-001797/05/17 z dnia 26.05.2017 r. oraz w sprawie 

nr 3 (J.M.) w decyzji nr PS-000721/02/18 z dnia 27.02.2018 r. dotyczących ustalenia 

odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w przypadku umieszczenia osoby 

w placówce w 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.

Wobec rozbieżności w wykładni i stosowaniu przepisu art. 61 ust. 2 pkt 1 ustawy 

i ustalaniu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w przypadku niepełnego miesiąca 

pobytu, skierowano do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prośbę 

o stanowisko w odniesieniu do przedstawionego zagadnienia. W ocenie MRPiPS jeżeli 

mieszkaniec zgodnie z decyzją ponosi opłatę miesięczną w wysokości 70% emerytury/renty, 

to opłata wnoszona za niepełny miesiąc powinna stanowić część opłaty miesięcznej, 

tj. iloczyn opłaty miesięcznej i stosunku liczby dni obecności w miesiącu do liczby dni 

kalendarzowych danego miesiąca. Biorąc pod uwagę fakt, iż Wojewoda z racji 

hierarchicznego podporządkowania, obowiązany jest stosować się do wytycznych Ministra, 

w tej kwestii przyjęto stanowisko Departamentu. Jednocześnie informuję, że o wysokości 

opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej rozstrzyga właściwy organ (wójt, burmistrz, 

prezydent miasta) w drodze decyzji administracyjnej, a poprawność tego rozstrzygnięcia jest 

weryfikowana przez organ wyższego stopnia w toku postępowania administracyjnego, którym 

jest samorządowe kolegium odwoławcze.



Wobec powyższego do zamieszczonych w protokole kontroli zapisów dotyczących 

ustalania wysokości opłaty należnej od mieszkańca domu pomocy społecznej za pierwszy 

niepełny miesiąc jego pobytu w domu pomocy społecznej nie formułuje się zaleceń 

pokontrolnych.

W sprawdzonych sprawach dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (L.L.) w decyzji Nr PS-000180/01/18 z dnia 2.01.2018 r. przyznającej 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wskazano błędny 

dochód osoby, w oparciu o który ustalono odpłatność strony za te usługi.

Strona złożyła wniosek o przyznanie od stycznia 2018 r. usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi w dniu 5.12.2017 r. W listopadzie 2017 r. wnioskodawczym 

dysponowała dochodem w łącznej wysokości 689,02 zł (532,34 zł -  zasiłek stały, 

145,46 zł -  dodatek mieszkaniowy, 11,22 zł -  dodatek energetyczny). Jednakże, z uwagi 

na fakt, że w grudniu 2017 r. nastąpiła utrata dodatku mieszkaniowego i dodatku 

energetycznego, wszczęto postępowanie administracyjne w celu przeliczenia zasiłku 

stałego. Od 1.12.2017 r. wysokość zasiłku stałego wynosiła 604,00 zł i w oparciu o taki 

dochód powinna być ustalona odpłatność za usługi. Natomiast w uzasadnieniu powyższej 

decyzji wskazano kwotę 102,00 zł, jako kwotę bazową na podstawie której przyznano 

bezpłatne specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Błędny zapis 

w decyzji nie miał wpływu na wysokość odpłatności strony za usługi.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, za dochód uważa się sumę 

miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku 

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

ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej (...).

2. W sprawie nr 2 (D.B.) w decyzjach przyznających specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi był zapis: „W/w usługi świadczyć będą pracownicy tut. 

Ośrodka w następującym zakresie zgodnym z zaświadczeniem lekarskim Do akt sprawy 

były dołączone druki zaświadczeń lekarskich (lekarza psychiatry) jednakże, nie był na nich 

zaznaczony zakres usług jakim powinna być objęta wnioskodawczyni. Brak zaznaczenia 

zakresu usług na druku przez lekarza nie oznacza, że podopieczny wymaga wszystkich 

wymienionych we wzorze zaświadczenia form usług. W związku z powyższym nie 

wiadomo jaki zakres usług winien być świadczony u strony.



Zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej, 

przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono

następujące nieprawidłowości:

a) błędne ustalenie początku uprawnienia do zasiłku okresowego,

b) błędne ustalenie początku okresu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych,

c) błędne zaświadczenia o wysokości osiągniętego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia 

w sprawach dotyczących dożywiania dzieci,

d) nierzetelne sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących dożywiania 

dzieci oraz ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy 

społecznej,

e) wskazanie błędnego dochodu osoby, w decyzji administracyjnej przyznającej 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w oparciu 

o który ustalono odpłatność strony za te usługi,

f) w decyzjach administracyjnych przyznających specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi brak wskazania zakresu tych usług.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się następujące zalecenia

pokontrolne:

1. Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznawać i wypłacać za okres miesiąca 

kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz 

z wymaganą dokumentacją. W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje 

pełnego miesiąca, świadczenie przyznawać za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia 

ustalać dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez 

liczbę dni objętych świadczeniem.

Podstawa prawna: art. 106 ust. 3 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.

2. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

potwierdzać od dnia złożenia wniosku przez świadczeniobiorcę, a w przypadku udzielenia 

świadczeń w stanie nagłym od dnia udzielenia tego świadczenia na wniosek 

świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej.
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Podstawa prawna: art. 54 ust. 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.

3. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustalać m.in. 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 zdrowotne, składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz 

składki na ubezpieczenie chorobowe.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 5b pkt 7 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. Zawierać w nich dane zgodne ze 

stanem faktycznym:

- w decyzjach ustalających odpłatność strony za pobyt w domu pomocy społecznej 

wskazywać kwoty tej odpłatności za pierwszy niepełny miesiąc pobytu osoby 

w placówce,

- w decyzjach ustalających prawo do pomocy w formie dożywiania dzieci, w podstawie 

prawnej wskazywać faktyczne przepisy, które legły u podstaw jej wydania.

Podstawa prawna: art. 107, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

5. 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. 

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 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.



6. W decyzjach administracyjnych przyznających pomoc w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi wskazywać

zakres tych usług.

Podstawa prawna: art. 50 ust. 5 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.

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. Burmistrz Polkowic
2.a/a

TARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
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