
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-KNPS.431.6.34.2018.MB 1
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Pani
Marta Sudejko
Dyrektor
Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Leśnej

W ystąpienie pokontrolne

W dniach 10-12 września 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 2018 r., poz. 1508 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, Urszula Szczeblowska -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził 

kontrolę kompleksową w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Leśnej, 

ul. Pocztowa 10, 59-820 Leśna 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 

10 września 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 5 czerwca 2018 r. przez 

W ojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2018 r.

Jednostką kieruje Pani Marta Sudejko, która od dnia 30 sierpnia 2012 r. jest 

Dyrektorem MGOPS w Leśnej, wcześniej tj. od dnia 15 lutego 2012 r. do dnia 29 sierpnia 

2012 r. zatrudniona była na stanowisku Kierownika. Pani Marta Sudejko w okresie od dnia 

26 listopada 2016 r. do dnia 12 maja 2017 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, następnie 

od dnia 13 maja 2017 r. do dnia 10 sierpnia 2018 r. była na urlopie macierzyńskim,



a w okresie od dnia 13 sierpnia 2018 r. do dnia 1 października 2018 r. przebywała na urlopie 

wypoczynkowym.

W związku z nieobecnością Pani Marty Sudejko, Dyrektora MGOPS w Leśnej 

w okresie od dnia 8 lutego 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. funkcję Dyrektora Ośrodka 

pełnił Pan Mariusz Szwarczyński, zatrudniony w  ramach umowy na zastępstwo. Wcześniej 

Pan M ariusz Szwarczyński zatrudniony był w  MGOPS w Gryfowie Śląskim (1.07.1992 r. -  

19.12.2005 r.) oraz w GOPS w Bolesławcu (16.02.2015 r. -  15.06.2016 r.).

Pan Mariusz Szwarczyński ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie 

objętym kontrolą.

Podpisany przez Panią w dniu 23 października 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 Miejsko- 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej 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, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 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),

-  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),
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-  kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu (pkt 16),

-  sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywania jej właściwemu wojewodzie 

w form ie 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 37/2017 z dnia 8 lutego 

2017 r. Burmistrza Leśnej, 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 2018 r., poz. 1510 ze zm.).

Zadania z art. 17 ust. 1 pkt 3, 7, 8, 9, 16a ustawy nie były realizowane, bowiem 

w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:

-  udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego

pozbawionym (pkt 3),

-  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),

-  pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego (pkt 16a).

Gmina Leśna nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w  mieszkaniach 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 zapewniającej całodobową opiekę.

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, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych (pkt 4),

-  współpracy z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach 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 na ww. formę pomocy.

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

społecznej i ośrodkach wsparcia (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. Ponadto, jak 

wyjaśnił Dyrektor Ośrodka, nie było osób wnioskujących o skierowanie do ośrodka wsparcia.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej nie opracowywał i nie 

realizował projektów socjalnych (art. 17 ust. 2 pkt 3a ustawy).

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

3, 4, 6 i 9 ustawy, które dotyczą:

-  organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 3),
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-  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),

-  wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pkt 9).

Zadania z art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 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 

pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 8).

Gmina nie prowadzi i nie rozwija infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy). N a terenie Gminy jest 

środowiskowy dom samopomocy prowadzony przez Powiat (59-820 Leśna, Smolnik 22), do 

którego, jak  wyjaśnił Dyrektor Ośrodka, w razie potrzeby będą kierowani mieszkańcy Gminy 

Leśna.

W Gminie Leśna realizowane było zadanie wskazane w art. 110 ust. 4 ustawy 

dotyczące koordynacji realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W Gminie Leśna 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 udzielają informacji o sposobie wytaczania powództwa 

o roszczenia alimentacyjne.

Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, 

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi 

przepisami (art. 110 ust. 6 ustawy).

Dyrektor MGOPS w Leśnej składał Radzie Miejskiej coroczne sprawozdania 

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

ust. 9 ustawy).



Osoby kierujące MGOPS w Leśnej spełniają odpowiednie wymogi w  zakresie 

kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, 

tj. posiadają wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu 

organizacji pomocy społecznej.

W toku kontroli sprawdzono kwalifikacje 5 pracowników socjalnych. N a podstawie 

przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że 1 osoba nie posiada kwalifikacji do 

wykonywania zawodu pracownika socjalnego wskazanych w art. 116 i 156 ustawy o pomocy 

społecznej i nie może być zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego, wykonywać 

jego zadań, w tym w szczególności przeprowadzać rodzinnych wywiadów środowiskowych, 

a co za tym idzie nie może pobierać dodatku do wynagrodzenia 250 zł i nie może być liczona 

do wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych.

W dniu 7.11.2018 r. Dyrektor Ośrodka przesłał skan:

• zaświadczenia z Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, z którego 

wynika, że ww. osoba w 2004 r. ukończyła studia zawodowe w Kolegium Karkonoskim na 

specjalności pedagogika w  zakresie resocjalizacji i tym samym zrealizowała program 

nauczania odpowiadający treściom kształcenia dla kierunku pedagogika,

« pisma znak DPS-VI.51210.133.2018.JLM z dnia 24.10.2018 r. z M inisterstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, potwierdzającego, że zgodnie z art. 156 ust. 3a ustawy 

o pomocy społecznej ww. osoba posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu 

pracownika socjalnego.

W związku z powyższym wszyscy 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 MGOPS.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje obszar Gminy Leśna zamieszkały 

na dzień 15.08.2018 r. przez 10.242 mieszkańców, w tym 262 rodziny i osoby samotnie 

gospodarujące objęte pracą socjalną. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Leśnej, na dzień kontroli zatrudnionych było 4 pracowników socjalnych terenowych 

(4 etaty).

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 MGOPS w Leśnej powyższy wskaźnik nie jest spełniony zarówno 

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

socjalną.

W  sprawdzonych sprawach dotyczących udzielania schronienia, zapewnienia posiłku 

oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. Ustalono, że MGOPS w Leśnej przyznaje pomoc w formie zasiłków celowych 

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w schronisku.

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

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

pieniężnego (zasiłku celowego). Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy -  udzielenie schronienia 

następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób 

bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Mając 

powyższe na uwadze, po otrzymaniu wniosku strony o pokrycie kosztów pobytu 

w schronisku, przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego (art. 106 ust. 4 

ustawy) i podpisaniu kontraktu socjalnego przez wnioskodawcę (art. 48a ust. 2 ustawy) 

należy wydać decyzję przyznającą tymczasowe miejsce w schronisku. W decyzji wówczas 

należy wskazać m.in.: adres placówki dla osób bezdomnych, okres realizacji świadczenia 

od dnia (data rozpoczęcia pobytu) do dnia faktycznego pobytu w  placówce, nie dłużej 

jednak niż do dnia (wskazać datę do kiedy pomoc ta będzie udzielana). Należy mieć na 

uwadze, że pomoc w  formie przyznania tymczasowego schronienia w schronisku dla osób 

bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi m a charakter 

tymczasowy, a decyzja w tym zakresie jest wydawana w ramach uznania 

administracyjnego. Ponadto zaznaczyć należy, iż zgodnie z art. 36 pkt 1 lit. c ustawy 

zasiłek celowy jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej, natomiast schronienie 

zaliczane jest do grupy świadczeń niepieniężnych (art. 36 ust. 2 lit. i). Przyznając pomoc 

winna ona być jasno określona. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż dany rodzaj pomocy
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należy wykazać w sprawozdaniach. Błędem jest wówczas wykazywanie pomocy w formie 

pieniężnej (zasiłku celowego) jako pomocy przyznanej w formie schronienia.

2. Zobowiązanie osób bezdomnych, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, 

do pokrywania kosztu pobytu w schronisku dla osób bezdomnych w wysokości 70% ich 

dochodu.

Art. 97 ust. 1 ustawy stanowi, że (...) Osoby nie ponoszą opłat, jeże li dochód osoby 

samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium  

dochodowego. W związku z tym jedynie osoba bezdomna, której dochód przekracza kwotę 

kryterium dochodowego, może, w zależności od progów dochodowych określonych 

w uchwale rady gminy, zostać obciążona kosztami pobytu w schronisku dla osób 

bezdomnych.

Kierowanie osób bezdomnych do schronisk powinno opierać się o wydanie decyzji 

przyznającej świadczenie w postaci schronienia oraz decyzji o odpłatności za pobyt 

w schronisku dla osób bezdomnych. Przy czym odpłatność za pobyt w schronisku dla osób 

bezdomnych powinna być wnoszona przez osobę bezdomną do gminy zgodnie z decyzją 

o odpłatności, z kolei gmina poprzez finansowanie bezpośrednie własnej jednostki, 

poprzez dotację (w przypadku zlecenia zadania) lub zapłatę za usługę (w przypadku 

zakupu usługi) finansuje pobyt osoby w schronisku dla osób bezdomnych. Osoba 

bezdomna skierowana do schroniska dla osób bezdomnych decyzją administracyjną przez 

gminę, nie powinna wnosić żadnych opłat bezpośrednio na rzecz schroniska.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych 

stwierdzono następująca nieprawidłowość:

1. W sprawie nr 3 (H.W.) brak potwierdzenia odbioru decyzji 1958/2017 z dnia 21.12.2017 r. 

oraz brak wskazania daty odbioru decyzji 34/2018 z dnia 8.01.2018 r., przez stronę.

Właściwe doręczenie decyzji ma kluczowe znaczenie dla jej wykonania. Czynności 

materialno-techniczne doręczenia są sformalizowane ze względu na konieczność ścisłego 

określenia faktów powodujących skutek prawny. Ścisłe przestrzeganie tych wymagań 

formalnych należy do obowiązków organu administracyjnego, albowiem od skuteczności 

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

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

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

bezwzględnie obowiązujące. Obowiązek dysponowania przez organ dokumentem 

potwierdzającym odbiór aktu jest jasno i jednoznacznie sformułowany. Decyzje



administracyjne należy doręczać za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich 

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

korespondencji przez pracowników należy dopilnować, aby odbierający potwierdził 

doręczenie mu pisma swym podpisem, ze wskazaniem daty doręczenia.

W sprawdzonych sprawach dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 3 R.P. decyzją nr 7/2017 z dnia 11.07.2017 roku potwierdzono prawo 

do świadczenia opieki zdrowotnej na okres dłuższy niż 90 dni tj. od 16.07.2017 r. 

do 14.10.2017 r. zamiast do 13.10.2017 r.

Zgodnie z art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest: 

dzień złożenia wniosku lub w przypadku udzielenia świadczeń w stanie nagłym - dzień 

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

ubezpieczeniem zdrowotnym.

2. W  sprawie nr 1 (G.B.) i nr 3 (R.P.) decyzje w  sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej odpowiednio nr 2/2017 z dnia 17.01.2017 r. i nr 1/2017 z dnia

17.01.2017 r. zostały podpisane przez Specjalistę pracy socjalnej, zamiast przez Dyrektora 

M-GOPS w Leśnej lub Burmistrza Leśnej.

Powyższe jest niezgodne z art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który stanowi, 

że Wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 

świadczeniobiorcy może upoważnić tylko kierownika ośrodka pomocy społecznej do 

załatwiania spraw i wydawania decyzji w jego imieniu dotyczących potwierdzania prawa 

do świadczeń opieki zdrowotnej.

3. W aktach sprawy (nr 2 J.P.) brakowało potwierdzenia odbioru przez Stronę decyzji 

Nr 3/2017 z dnia 6.03.2017 r.

Analogicznie jak  w sprawie zasiłku celowego 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.

W sprawdzonych sprawach dotyczących organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawach nr 2 (Z.W.) i nr 3 (A.G.) w decyzjach przyznających usługi opiekuńcze był 

zapis: „Zakres usług określony je s t na zleceniu lekarskim stanowiącym załącznik do 

decyzji”. W aktach spraw były druki zaświadczeń lekarskich (specjalisty medycyny 

rodzinnej), jednakże dotyczyły one lat poprzednich i były dołączone do decyzji z lat 

poprzednich. Brakowało natomiast aktualnych zaświadczeń, które stanowiłyby załączniki 

do decyzji z okresu objętego kontrolą. W związku z powyższym nie wiadomo jaki zakres 

usług winien być świadczony u stron.

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

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

2. W sprawie nr 2 (Z.W.) brak potwierdzenia odbioru decyzji przez stronę.

Analogicznie jak  w sprawie zasiłku celowego 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.

W sprawdzonych sprawach dotyczących dożywiania dzieci stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (U.N.-Sz.) i nr 3 (M.K.) aktualizacja wywiadu środowiskowego została 

przeprowadzona nieterminowo tj. po upływie 6 miesięcy od daty przeprowadzenia 

wcześniejszego wywiadu -  w pierwszej sprawie aktualizacja do wywiadu z dnia 

3.01.2018 r. została przeprowadzona w dniu 25.07.2018 r., w drugiej sprawie aktualizacja 

do wywiadu z dnia 5.01.2018 r. została przeprowadzona w dniu 30.07.2018 r.

Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej -  w przypadku ubiegania się 

o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także, gdy nastąpiła 

zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu. 

W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie 

rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.
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2. Ponadto w powyższych sprawach ustalono, że z darmowych obiadów przyznanych dla 

dzieci decyzją Nr 22/2018 z dnia 8.01.2018 r. od dnia 4.01 2018 r. do dnia 21.12.2018 r. 

(sprawa nr 1 U.N.-Sz.) oraz decyzją Nr 73/2018 z dnia 12.01.2018 r. od dnia 8.01.2018 r. 

do dnia 21.12.2018 r. (sprawa nr 3 M.K.), dzieci Stron nie korzystały w okresie 

wakacyjnym, mimo przyznania tej formy pomocy również na ten okres.

W związku z zaistniałą sytuacją Ośrodek winien wszcząć postępowanie 

administracyjne zgodnie z art. 61 § 1 k.p.a., a następnie w  oparciu o art. 163 k.p.a. wydać 

decyzję zmieniającą w zakresie okresu przyznanej pomocy w formie dożywiania dzieci.

W sprawdzonych sprawach dotyczących kierowania do domu pomocy społecznej

1 ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu stwierdzono następujące

nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (Z.Ż.) aktualizacja wywiadu środowiskowego przeprowadzona została 

nieterminowo, tj. po upływie 6 miesięcy od daty przeprowadzenia wcześniejszego 

wywiadu — pierwszy wywiad przeprowadzony został w dniu 25.09.2017 r. następny w  dniu

9.10.2017 r. i kolejny dopiero w dniu 18.04.2018 r.

Analogicznie jak  przy przyznawaniu posiłków dla dzieci z Programu dożywiania 

w przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację sporządza się nie 

rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych (art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy 

społecznej).

2 W sprawie nr 2 (M.B.) i nr 3 (J.B.) w decyzjach dotyczących ustalenia odpłatności za 

pobyt w  domu pomocy społecznej odpowiednio Nr 621/0/2018 z dnia 6.06.2018 r. i Nr 

325/0/2018 z dnia 2.03.2018 r. nie wskazano, że ustalona kwota odpłatności danej osoby 

stanowi 70% jej dochodu.

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. N atom iast uzasadnienie prawne powinno zawierać 

wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa. Należy, zatem 

nie tylko podać i przytoczyć treść przepisów będących podstawą prawną, ale dokonać 

stosownej wykładni tych przepisów w kontekście tego właśnie konkretnego przypadku.



W  sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków stałych

stwierdzono następującą nieprawidłowość:

l .W  sprawie nr 4 (B.Ch.) na wniosek Strony z dnia 20.04.2017 r. wydano decyzję 

zmieniającą Nr 484/2018 z dnia 23.04.2018 r. przywołując w podstawie prawnej art. 163 

k.p.a. zamiast art. 155 k.p.a., który stanowi, że decyzja ostateczna, na mocy, której strona 

nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez 

organ administracji publicznej, który ją  wydał.

Analogicznie jak  przy ustalaniu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, 

zgodnie z art. 107 k.p.a. 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 przyznawania i wypłacania zasiłków 

specjalnych celowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (J.Cz.) błędnie ustalono wysokość pomocy w  formie zasiłku specjalnego 

celowego. Decyzją Nr 1959/2017 z dnia 21.12.2017 r., przyznano Stronie (osoba samotnie 

gospodarująca) specjalny zasiłek celowy w kwocie 700,00 zł.

Zgodnie z zapisem art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, osobie o dochodach 

przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy 

w wysokości nieprzekraczającej kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, 

tj. 634,00 zł.

2. W powyższej sprawie strona potwierdziła odbiór decyzji swym podpisem bez wskazania 

daty odbioru decyzji 1959/2017 z dnia 21.12.2017 r.

Analogicznie jak  w sprawie zasiłku celowego właściwe doręczenie decyzji ma 

kluczowe znaczenie dla jej wykonania. Czynności materialno-techniczne doręczenia 

są sformalizowane ze względu na konieczność ścisłego określenia faktów powodujących 

skutek prawny. Ścisłe przestrzeganie tych wymagań formalnych należy do obowiązków 

organu administracyjnego, albowiem od skuteczności doręczenia zależą w wielu 

przypadkach uprawnienia procesowe i materialno-prawne stron.

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

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

bezwzględnie obowiązujące. Obowiązek dysponowania przez organ dokumentem 

potwierdzającym odbiór aktu jest jasno i jednoznacznie sformułowany. Decyzje 

administracyjne należy doręczać za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich



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

korespondencji przez pracowników należy dopilnować, aby odbierający potwierdził 

doręczenie mu pisma swym podpisem, ze wskazaniem daty doręczenia.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

celowych na pokrycie wydatków związanych z klęska żywiołowa lub ekologiczna 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W podstawie prawnej wszystkich sprawdzonych decyzji dotyczących przyznania pomocy 

w formie zasiłków celowych (do 6 tysięcy zł) dla osób poszkodowanych w wyniku 

zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej przywołano niewłaściwe przepisy prawne, 

tj. wskazano art. 40 ust 1 ustawy o pomocy społecznej odnoszący się do przyznania 

pomocy osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, zamiast 

art. 40 ust. 2.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, do zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej realizowanych przez gminę należy m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków 

celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną. 

Wypłata zasiłków celowych z przeznaczeniem na usuwanie strat powstałych w wyniku 

zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej jest uruchamiana po otrzymaniu dotacji 

pochodzącej z budżetu państwa. W wydawanych decyzjach przyznających przedmiotowe 

świadczenia właściwym jest wskazywanie art. 40 ust. 2 ustawy, który stanowi, że zasiłek 

celowy może być przyznany także osobie i rodzinie, które poniosły straty w  wyniku klęski 

żywiołowej lub ekologicznej. Powyższe wynika również z wytycznych zawartych 

w  piśmie M inistra Spraw W ewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2017 r. 

nr DOLiZK-IV-775-10/2017.

Mając na uwadze art. 107 k.p.a. -  analogicznie jak  w decyzjach dotyczących ustalania 

odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zmiany wysokości zasiłku stałego, 

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

wskazaniem mających zastosowanie w sprawie przepisów określonego aktu prawnego 

wraz z powołaniem jego źródła publikacji.

2. W  sprawie nr 2 (A.T.) i nr 3 (H.T.) brakowało potwierdzenia odbioru przez Stronę 

odpowiednio decyzji nr 1800/2017 z dnia 30.11.2017 r. i nr 1805/2017 z dnia 04.12.2017 r.

Analogicznie jak  w sprawie zasiłku celowego 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.

W sprawdzonej sprawie dotyczącej wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki

stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W sprawie J.D. przyjęto błędny tok postępowania w zakresie przyznania świadczeń 

dotyczących wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Świadczenia z tego tytułu 

przyznawane były Stronie decyzją administracyjną, poprzedzoną przeprowadzeniem 

wywiadu środowiskowego.

Powyższe jest niezgodne z zapisem art. 53a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, który 

stanowi, że udzielanie świadczeń w  postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie 

wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji 

administracyjnej. Zapis o takiej treści obowiązuje od dnia 3.05.2011 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono

następujące nieprawidłowości:

1) brak spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych,

2) błędna procedura przyznawania pomocy w  formie tymczasowego schronienia 

w schronisku dla osób bezdomnych,

3) błędny sposób ustalania odpłatności strony za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,

4) brak prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych,

5) błędny sposób doręczania decyzji administracyjnych w  sprawach dotyczących zasiłku

celowego, potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, usług opiekuńczych,

specjalnego zasiłku celowego oraz zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych 

z klęską żywiołową,

6) błędne ustalenie okresu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych,

7) podpisywanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej przez osobę nieuprawnioną,

8) w decyzjach administracyjnych przyznających usługi opiekuńcze brak wskazania zakresu 

tych usług,

9) nieterminowe sporządzanie aktualizacji wywiadów środowiskowych w sprawach 

dożywiania dzieci oraz ponoszenia odpłatności mieszkańca gminy za pobyt w domu 

pomocy społecznej,
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10) nierzetelne sporządzenie decyzji administracyjnych w  sprawach dotyczących dożywiania 

dzieci, ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, zasiłku stałego oraz 

zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową,

11) błędne ustalenie wysokości pomocy w formie zasiłku specjalnego celowego,

12) błędny tok postępowania w zakresie przyznania świadczeń dotyczących wypłaty 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się następujące zalecenia 

pokontrolne:

1. Uregulować kwestię zatrudnienia pracowników socjalnych tak, aby na jednego pracownika 

socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy przy realizacji zadań 

nałożonych ustawą przypadało nie więcej niż 2.000 mieszkańców lub nie więcej niż 

50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Liczba pracowników socjalnych nie może być 

mniejsza niż trzech pracowników.

Podstawa prawna: art. 110 ust. 11,12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).

Termin realizacji: 31.03.2019 r.

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

decyzją administracyjną tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych 

albo w  schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Podstawa prawna: art. 48a ust. 1, art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

3. Odpłatnością za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych obciążać jedynie osoby 

bezdomne, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego, zgodnie z progami 

dochodowymi określonymi w  uchwale rady gminy w sprawie organizacji oraz 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Podstawa prawna: art. 51 ust. 5, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

15



4. 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 2018 r., poz. 1508 ze zm.).

Termin wykonania: 31.03.2019 r.

5. Decyzje administracyjne w  sprawach pomocy społecznej doręczać stronom postępowania 

za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione 

osoby lub organy, a gdy działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. 

W przypadku doręczania pism w lokalu organu administracji publicznej lub przez 

pracowników, dopilnować aby odbierający pismo potwierdzał doręczenie mu pism swym 

podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.

Podstawa prawna: art. 39, art. 40 § 1, art. 42 § 2, art. 46 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

Termin wykonania: na bieżąco.

6. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

potwierdzać na okres 90 dni 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.

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 2018 r., poz. 1510 ze 

zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

7. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej potwierdzać decyzją administracyjną wydaną 

przez Burmistrza Leśnej bądź Dyrektora MGOPS w Leśnej.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1510 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.
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8. W decyzjach administracyjnych przyznających pomoc w formie usług opiekuńczych 

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 2018 r. poz. 1508 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

9. W  przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu 

środowiskowego sporządzać nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych. 

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

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

10. Decyzje administracyjne sporządzać w  sposób rzetelny. Zawierać w nich dane zgodne ze 

stanem faktycznym:

- w  decyzjach przyznających pomoc w formie dożywiania dzieci wskazywać faktyczny 

okres korzystania przez dzieci z posiłku,

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

wskazywać również procentową odpłatności strony za pobyt w placówce,

- w  decyzjach zmieniających wysokość zasiłku stałego na wniosek strony oraz decyzjach 

przyznających zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową 

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 2018 r., poz. 2096).

Termin realizacji: na bieżąco.

11. Pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego przyznawać w wysokości 

nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej 

lub rodziny.

Podstawa prawna: art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

12. Świadczenia dotyczące wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki realizować bez 

wydania decyzji administracyjnej i sporządzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.
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Podstawa prawna: art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1508 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. Burmistrz Leśnej
2.a/a

K ontro li i Nadzoru w  Pom ocy Społecznej 
w  W ydzia le  Zdrow ia \ P a tyki Społecznej

Ewelina Zygmunt

KIEROWNIK ODDZIAŁU
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