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Pani
Dorota Rokicka
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żórawinie

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 28 sierpnia 2018 r. na podstawie art. 22 pkt 8, art. 126 i art.127 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), zwanej dalej 

„ustawą” oraz Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 408 z dnia 23 sierpnia 2018 r. 

zespół kontrolerów: Helena Sławska, starszy inspektor wojewódzki - przewodniczący kontroli 

i Ewelina Zygmunt, starszy inspektor wojewódzki - kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę 

doraźną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żórawinie, zwanym w dalszej części 

wystąpienia „Ośrodkiem” lub „OPS”. Tematem kontroli była ocena realizacji działań 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zapewnienia opieki mieszkance Gminy 

Żórawina.

Kontrolę doraźną przeprowadzono w związku ze skargą, dotyczącą braku zapewnienia 

właściwej opieki mieszkance Gminy Żórawina.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 sierpnia 2018 r.

Jednostką kieruje Pani Dorota Rokicka zatrudniona na stanowisku Kierownika GOPS 

w Żórawinie, która ponosi odpowiedzialność za realizowane zadanie w okresie objętym 

kontrolą.

Podpisany przez Panią w dniu 10 września 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 działania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Żórawinie w zakresie realizowanego zadania w kontrolowanej sprawie.

W analizowanej sprawie świadczenie dotyczące przyznania pomocy w formie usług
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opiekuńczych udzielone zostało na wniosek osoby zainteresowanej. Sytuację osobistą, 

rodzinną, dochodową i majątkową ustalano prawidłowo na podstawie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego oraz dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy 

społecznej. Dokumenty sporządzane w formie kopii poświadczone zostały za zgodność 

z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad.

Wywiady środowiskowe sporządzane były terminowo, w sposób rzetelny, 

na właściwym druku, zgodnym ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia 

w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Kryterium dochodowe oraz dochód osoby w sprawdzonej sprawie ustalono 

prawidłowo.

Decyzja administracyjna wydawana była terminowo, tj. nie później niż w ciągu 

miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sposób właściwy określała elementy wyszczególnione 

w art. 107 § 1 k.p.a., tj. oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie 

strony, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej 

odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, 

podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu 

upoważnionego do wydawania decyzji. Zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej 

w decyzji określono rodzaj, zakres, okres i miejsce świadczenia usług, a także koszt usługi 

za 1 godzinę, procentowy wskaźnik i rzeczywistą kwotę odpłatności strony za 1 godzinę 

usług. W skontrolowanej sprawie prawidłowo naliczano odpłatność strony za 1 godzinę 

świadczonych usług. Sposób doręczenia decyzji był zgodny z art. 39 i art. 46 k.p.a.

W związku z zawartymi powyżej ustaleniami oraz niestwierdzeniem 

nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonego postępowania administracyjnego w zakresie 

przyznania świadczenia z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych nie formułuje się 

zaleceń pokontrolnych.
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Otrzymują:
1. Wójt Gminy Żórawina
2. a/a
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