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Pan
Wojciech Łabuń
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Jeleniej Górze

W ystąpienie pokontrolne

W dniach 18, 20 i 21 września 2017 r., na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 126 i art. 

127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1769 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz § 5 rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 r. 

w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 ze zm.) 

zespół kontrolerów: Urszula Szczeblowska -  starszy inspektor wojewódzki, przewodniczący 

zespołu, Monika Broniszewska -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler, Helena Sławska -  

starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę kompleksową w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze, Aleja Jana Pawła II nr 7, 58-506 Jelenia Góra 

z zakresu realizacji zadań gminy wynikających z ustawy, w szczególności zgodności 

zatrudnienia pracowników jednostki z wymaganymi kwalifikacjami, jak również zapisów art. 

17 ust. 1, art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 1 i zadań wynikających z art. 110 ustawy, obejmującą 

okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 18 września 2017 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2017 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2017 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierował Pan Wojciech Łabuń zatrudniony 

od dnia 1 września 2009 r. na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Jeleniej Górze, który ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie objętym 

kontrolą.

Podpisany w dniu 30 października 2017 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 Jeleniej Górze w zakresie zgodności zatrudnienia 

pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz 

realizacji zadań wynikających z ustawy.

Z ustaleń wynika, że Gmina Jelenia Góra realizuje zadania własne o charakterze 

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

i 20 ustawy.

Miasto Jelenia Góra nie posiada Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

(art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy), dlatego nie koordynuje jej realizacji zgodnie z art. 110 ust. 4 

ustawy. Opracowywanie, realizacja i aktualizacja strategii rozwiązywania problemów 

społecznych Miasta oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie należy do zakresu zadań 

Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta 

w Jeleniej Górze. Powyższy obowiązek został określony w Regulaminie Organizacyjnym 

Urzędu Miasta Jelenia Góra zatwierdzanym kolejnymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta 

Jeleniej Góry.

Poprzednia Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjęta 

została Uchwałą Nr 533/LXIY/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 lutego 2010 r. 

na lata 2010-2015 .

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 Dyrektor Ośrodka nie złożono wniosków o pomoc 

w powyższym zakresie.

Ustalono, że Dyrektor Ośrodka, na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta 

Jeleniej Góry z dnia 1 września 2009 r. wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych 

sprawach dotyczących ustalania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa 

w art. 54 ustawy z dnia 27 sieipnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.).

Zadanie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, dotyczące przyznawania i wypłacania zasiłków 

celowych w formie biletu kredytowanego oraz zadanie z art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy, 

dotyczące opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która 

zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej 

opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującą
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matką, ojcem bądź rodzeństwem, w okresie objętym kontrolą nie było realizowane, bowiem 

jak wyjaśnił Dyrektor Ośrodka nie informowano o potrzebach w tym zakresie.

Ponadto Dyrektor Ośrodka oświadczył, że Gmina nie prowadzi i nie zapewnia miejsc 

w mieszkaniach chronionych (art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy).

Ustalono, że Miasto Jelenia Góra realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 

pkt 1, 3, 3a, 4 i 5 ustawy. Nie realizuje natomiast zadania z art. 17 ust. 2 pkt 2 (przyznawanie 

pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy 

w naturze) z uwagi, na brak wniosków o udzielenie pomocy w tej formie, co wynika 

ze złożonych wyjaśnień przez Dyrektora Ośrodka.

W trakcie kontroli ustalono, że Gmina Jelenia Góra realizuje zadanie wynikające z art. 

18 ust. 1 pkt 3, 5, 6 i 9 ustawy.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił, że zadania dotyczące: przyznawania i wypłacania 

zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną 

(z art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy), przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także 

udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa 

w art. 5a (z art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy), przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, 

a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym 

udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy) nie były realizowane 

z uwagi na brak wniosków w tym zakresie.

Zadanie wskazane w art. 110 ust. 5 ustawy, dotyczące wytaczania powództwa 

o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy nie było realizowane, ponieważ jak 

wyjaśnił Dyrektor Ośrodka nie występowały takie sytuacje.

MOPS w Jeleniej Górze, jeśli zaistniała konieczność, kierował wnioski o ustalenie 

niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów 

określonych odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6).

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej składał Radzie Miejskiej coroczne 

sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy 

społecznej (art. 110 ust. 9 ustawy).

Dyrektor MOPS w Jeleniej Górze 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 w wysokości 250,00 zł 

wynikający z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej otrzymywali wszyscy pracownicy 

socjalni terenowi. W aktach personalnych pracowników socjalnych znajdują się stosowne 

dokumenty potwierdzające przyznanie dodatku oraz przyjęte i podpisane zakresy czynności.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje teren miasta Jeleniej Góry 

zamieszkały przez 77 488 mieszkańców, w tym 2 282 rodziny i osoby samotnie 

gospodarujące objęte pracą socjalną (stan na dzień 31.12.2016 r.) i 76 570 mieszkańców, 

w tym 2 050 rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną (stan na dzień 

31.08.2017r.).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze na dzień kontroli 

zatrudnionych było 40 pracowników socjalnych (40 etatów), w tym 39 pracowników 

świadczących pracę socjalną w środowisku.

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 Jeleniej Górze powyższy wskaźnik jest spełniony 

w stosunku do liczby mieszkańców miasta.

Na terenie Gminy Miejskiej Jelenia Góra nie ma mieszkań chronionych. Zgodnie z art. 

17 ust. 1 pkt 12 ustawy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. 

prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. 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 zapewniającą całodobową opiekę.

W sprawdzonych sprawach w zakresie doręczania decyzji przyznających świadczenia 

pomocy społecznej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Decyzje administracyjne wydawane w sprawach świadczeń pomocy społecznej dotyczące: 

zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków stałych, specjalnych zasiłków 

celowych, zasiłków celowych z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
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kierowania do środowiskowego domu samopomocy, pomocy udzielanej po opuszczeniu 

zakładu karnego oraz w związku ze zdarzeniem losowym odbierane były na miejscu 

tj. w siedzibie Ośrodka. Wprowadzonym rejestrze wydawanych decyzji klient kwitując 

odbiór decyzji składał swój podpis, nie wpisywał natomiast daty odbioru. Datę odbioru 

wpisywał pracownik wydający osobie daną decyzję. Działanie takie jest niezgodne z art. 

46 § 1 k.p.a, który stanowi, że odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym 

podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.

W przypadku wszystkich sprawdzonych spraw dotyczących przyznania usług 

opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz jednej sprawy dotyczącej 

przyznania posiłków dla dzieci (nr 2 E.D. decyzja Nr DŚ-UP-4054-09722-1834/2016 

z dnia 27.01.2016 r.) odbiór wydanych decyzji został pokwitowany przez Strony 

bez wskazania daty jej odbioru. Decyzje wydane w zakresie usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych doręczane były osobom przez opiekunki 

świadczące przyznane usługi, a decyzje dotyczące przyznania posiłków dla dzieci, Strony 

odbierały osobiście w Ośrodku.

Zgodnie z art. 42 § 2 k.p.a. -  pisma mogą być doręczane również w lokalu organu 

administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Analogicznie, 

jak w sprawach wskazanych powyżej, odbiór decyzji winien być potwierdzony przez Stronę 

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

W związku z powyższym pracownik winien dopilnować, aby doręczenie decyzji 

potwierdzone zostało zarówno podpisem jak i datą.

We wszystkich sprawach (nr 1 M.B. i 2 R.A.) dotyczących przyznania pomocy 

w formie schronienia oraz w sprawie nr 1 H.M. (decyzja Nr DŚ-MP-4062-10956/2016 

z dnia 29.04.2016 r.) dotyczącej skierowania do domu pomocy społecznej sposób 

doręczania decyzji administracyjnych nie był zgodny z art. 39 k.p.a. W przedłożonej 

dokumentacji brakowało potwierdzenia odbioru przez te osoby wydanych decyzji 

administracyj nych.

Właściwe doręczenie decyzji ma istotne znaczenie dla jej wykonania. Ścisłe 

przestrzeganie wymagań formalnych w tym zakresie, określonych w k.p.a., 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 winien doręczać pisma za pokwitowaniem przez 

operatora pocztowego, 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 sprawie sprawdzonych kwalifikacji osób realizujących specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze, nie posiadała

kwalifikacji, wskazanych w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych, do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, 

logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, 

opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty 

lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone 

usługi opiekuńcze. Z przedłożonych w czasie kontroli dokumentów (zaświadczenie 

Społecznej Akademii Nauk w Łodzi z dnia 29.10.2016 r.) wynikało, że jest studentką 

5 roku, 9 semestru psychologii, a planowany termin ukończenia studiów to 30.09.2017 r. 

W związku z tym na dzień kontroli nie spełniała warunków do zatrudnienia na stanowisku 

osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze, a usługi takie świadczyła zarówno 

w 2016 jak i 2017 roku.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

okresowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 2 (E.L.) strona złożyła wniosek o pomoc od lipca 2017 r. Decyzją Nr DS-IS- 

4052-02924-5626/2017 z dnia 28.06.2017 r. przyznano osobie samotnie gospodarującej 

zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia od 3.07.2017 r. do 29.09.2017 r. w wysokości 

317,00 zł. Strona, zgodnie z wydrukiem PUP SEPI, jest zarejestrowana, jako osoba 

bezrobotna bez prawa do zasiłku od 16.06.2016 r. Wysokość przyznanego Stronie 

świadczenia naliczona została prawidłowo, tj. za cały miesiąc.

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

się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym 

wniosek został złożony wraz z wymaganą dokumentacją. Jedynie w przypadku, gdy 

uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się 

za niepełny miesiąc, a kwotę tego świadczenia ustala się, dzieląc pełną kwotę przez liczbę 

dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.

2. W sprawie nr 5 (K.Z.) strona złożyła wniosek o przyznanie pomocy w dniu 15.03.2017 r. 

Decyzją Nr DŚ-IŚ-4052-012325-3284/2017 z dnia 27.03.2017 r. przyznano zasiłek
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okresowy z tytułu wielodzietności na okres od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. 

w wysokości 505,78 zł. W lutym 2017 r., tj. miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku 

rodzina 7-osobowa dysponowała dochodem w wysokości 2 521,98 zł (176,98 zł -  

alimenty, 1 250,00 zł - fundusz alimentacyjny, 715,00 zł - zasiłki rodzinne, 380,00 zł -  

dodatki do zasiłków rodzinnych).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy zasiłek okresowy, w przypadku rodziny, ustala się 

do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium 

dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny (art. 38 ust. 3 ustawy).

Główną przesłanką do udzielenia pomocy w przypadku rodziny Pani K.Z. była 

wielodzietność. Z tytułu wielodzietności rodzina otrzymywała pomoc w formie zasiłków 

okresowych we wcześniejszych okresach i przesłanka ta istniała nadal w chwili zgłoszenia 

się strony o pomoc w marcu 2017 r. Zarejestrowanie się strony w PUP w Jeleniej Górze 

miało przede wszystkim umożliwić stronie znalezienie zatrudnienia i co za tym idzie 

poprawę sytuacji materialnej rodziny.

Art. 38 ust. 1 ustawy stanowi natomiast, że zasiłek okresowy przysługuje osobie 

samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej, bądź rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego rodziny. Z w/w zapisu wynika jednoznacznie, że zasiłek okresowy 

przyznaje się osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, a nie osobie w rodzinie.

Biorąc pod uwagę powyższe wysokość zasiłku okresowego przyznanego od 1 marca 

2017 r. do 31 marca 2017 r. powinna wynosić 538,01 zł, a nie 505,78 zł. W związku 

z powyższym, należy wyrównać Stronie zasiłek okresowy o kwotę 32,23 zł.

W sprawdzonych sprawach dotyczących kierowania do domu pomocy społecznej 

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

nieprawidłowość:

1. W sprawie ni' 1 (H.M.) decyzją Nr DŚ-MP-4062-10956-2604/2017 z dnia 1.03.2017 r., 

ustalono stronie miesięczną odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 

1 559,07 zł, tj. 70% posiadanego dochodu w wysokości 2 227,24 zł (świadczenie z ZUS). 

Decyzją DŚ-MP-4062-10956-5715/2017 z dnia 26.06.2017 r. zmieniono odpłatność 

do kwoty 1 565,87 zł miesięcznie od 1 czerwca 2017 r. pomimo braku zmiany dochodu 

strony o kwotę większą niż 10% odpowiedniego kryterium dochodowego. Strona 

od 1 marca 2017 r. dysponowała wyższym dochodem, w wysokości 2 236,95 zł.
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Zgodnie z art. 106 ust. 3 b ustawy -  zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej 

w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenia niepieniężne nie wpływa na wysokość tej 

odpłatności, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej. Tak, więc, jeśli zmiana dochodu w okresie ponoszenia 

odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej przekroczyła 10% odpowiednio 

kryterium dochodowego danej osoby to konieczna jest weryfikacja decyzji od miesiąca 

następnego przypadającego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana dochodu. Jeżeli zatem 

dochód osoby zmienił się np. w marcu i przekroczył 10% to decyzja powinna być 

zmieniona od kwietnia.

Biorąc powyższe pod uwagę strona powinna nadal ponosić odpłatność za pobyt 

w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 1 559,07 zł.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków stałych, 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 3 (Z.K.) dotyczącej ustalenia prawa do zasiłku stałego decyzją Nr DŚ-UP- 

4051-09004-11113/2016 z dnia 16.11.2016 r. przyznano Stronie pomoc w wysokości 

467,95 zł miesięcznie w okresie od 1.10.2016 r. do 31.10.2019 r. (w oparciu o dochód 

w wysokości 166,05 zł, na który składał się dodatek mieszkaniowy w kwocie 154,76 zł 

i dodatek energetyczny w kwocie 11,29 zł). W związku ze zmianą sytuacji dochodowej 

Strony (dochód strony w 11.2017 r. wynosił 169,79 zł, tj. dodatek mieszkaniowy kwocie 

158,50 zł i dodatek energetyczny w kwocie 11,29 zł i zmniejszył się o kwotę 3,74 zł) 

decyzją Nr DŚ-MP-4051-09004-2804/2017 z dnia 13.03.2017 r. zmieniono wysokość 

zasiłku stałego do kwoty 464,21 zł miesięcznie od 1.03.2017 r., mimo, że zmiana dochodu 

nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

Zgodnie z art. 106 ust. 3a ustawy, zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 

rodziny wpływa na wysokość tego świadczenia, jeżeli kwota zmiany przekroczyła 10% 

odpowiedniego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie. Zatem w okresie 1.03.2017 r. do 31.10.2017 r. strona 

winna nadal otrzymywać zasiłek stały w wysokości 467,95 zł. W związku z powyższym 

Stronie należy wyrównać świadczenie w wysokości 3,74 zł x 8 miesięcy = 29,92 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono 

następujące nieprawidłowości:

a) brak prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych,



b) nieprawidłowy sposób doręczania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących: 

udzielenia schronienia, kierowania do środowiskowego domu samopomocy, 

przyznawania zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków stałych, specjalnych 

zasiłków celowych, zasiłków celowych z programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”, pomocy udzielanej po opuszczeniu zakładu karnego oraz w związku 

ze zdarzeniem losowym, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

jednej sprawy dotyczącej przyznania posiłków dla dzieci,

c) realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych przez osobę, która nie posiada 

kwalifikacji wskazanych w §3.1 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych,

d) błędne ustalenie początku uprawnienia do zasiłku okresowego,

e) błędne ustalenie wysokości zasiłku okresowego,

f) przeliczenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej pomimo braku zmiany 

dochodu strony o kwotę większą niż 10% kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej,

g) przeliczenie wysokości zasiłku stałego pomimo braku zmiany dochodu strony o kwotę 

większą niż 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

W obec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się następujące zalecenia

pokontrolne:

1. Podjąć działania zmierzające do realizacji zadania własnego gminy o charakterze 

obowiązkowym dotyczącym prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach 

chronionych.

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

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

Termin wykonania: 31.03.2018 r.

2. Decyzje administracyjne doręczać stronom za pokwitowaniem przez operatora

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

W przypadku doręczania korespondencji przez pracowników lub w lokalu organu 

administracji publicznej, dopilnować, aby odbierający pismo potwierdził doręczenie 

swym podpisem, ze wskazaniem daty doręczenia.
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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).

Termin wykonania: na bieżąco.

Podjąć działania zmierzające do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych przez 

osoby posiadające kwalifikacje wskazane w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 189, poz. 1598 ze zm.).

Termin realizacji: niezwłocznie.

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.

Wysokość zasiłku okresowego, w przypadku rodziny, ustalać do wysokości różnicy 

między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku 

okresowego zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy nie może być niższa niż 50% różnicy między 

kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Biorąc pod uwagę powyższe wysokość zasiłku okresowego w sprawie nr 5 (K.Z.) 

przyznanego od 1 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r. powinna wynosić 538,01 zł, a nie 

505,78 zł. W związku z tym, należy wyrównać Stronie świadczenie o kwotę 32,23 zł. 

Podstawa prawna: art. 38 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: niezwłocznie.

Przeliczenia wysokości odpłatności za świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej 

dokonywać, gdy kwota zmiany dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny



przekroczy 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej 

lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. W związku z powyższym, zgodnie 

z protokołem w sprawie nr 1 (H.M.) zweryfikować odpłatność strony za pobyt w domu 

pomocy społecznej.

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

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

Termin wykonania: niezwłocznie.

7. Zmiany wysokości przyznanych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

dokonywać, jeżeli kwota zmiany dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny 

przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej 

lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Mając na uwadze sprawę nr 3 (Z.K.) dotyczącą zasiłku stałego, należy stronie wyrównać 

kwotę należnego świadczenia za okres od 1.03.2017 r. do 31.10.2017 r. w łącznej 

wysokości 29,92 zł.

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

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

Termin wykonania: niezwłocznie.

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.

Otrzymują:
1. Pan M arcin Zdwila 

PrezydenJ. M iasta Jeleniej Góry 
Plac R.afuszowy 58 
58-500 Jelenia Góra
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