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Wrocław, dnia f października 2018 r.

Pani
Marta Markowska
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miliczu

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 2, 3 i 5 lipca 2018 r., na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 126 i art. 127 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 

1508 zezm.), zwanej dalej „ustawą” oraz § 5 rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 r. 

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

zespół kontrolerów: Krzysztof Jakubowski -  inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu, 

Urszula Szczeblowska -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę 

kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miliczu, ul. Trzebnicka 2a, 56-300 Milicz, 

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 2 lipca 2018 r.

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

Wojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli na II półrocze 2018 r.

Jednostką kieruje Pani Marta Markowska zatrudniona na stanowisku Dyrektora 

Ośrodka od dnia 1 maja 2015 r.

Pani Marta Markowska ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie 

objętym kontrolą.

Podpisany w dniu 3 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 z nieprawidłowościami działania Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Miliczu 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 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 16a, 17, 18, 19 i 20 ustawy, które 

dotyczą:

-  sporządzania zgodnie z art. 16a oceny w zakresie pomocy społecznej (pkt 2),

-  udzielania schronienia, zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym (pkt 3),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych (pkt 4), ‘

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych (pkt 5),

-  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),

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

gminy w tym domu (pkt 16),

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

z zakładu karnego (pkt 16a).

- sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie 

dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego (pkt 17),

-  utworzenia i utrzymywania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków 

na wynagrodzenie pracowników (pkt 18),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków stałych (pkt 19),

-  opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pkt 20).

Dyrektor OPS w Miliczu nie posiada upoważnienia do wydawania decyzji 

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

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pracownicy 

socjalni przeprowadzają wywiady środowiskowe i kompletną dokumentację przekazują 

do Urzędu Miasta Milicz. Decyzje administracyjne w przedmiotowej sprawie wydaje 

Burmistrz Gminy Milicz.



Gmina Milicz nie realizowała zadania wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy 

dotyczącego opracowywania i realizowania gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych, bowiem Gmina Milicz nie posiada takiej strategii, jednakże jak wyjaśnił 

Dyrektor Ośrodka zostaną podjęte działania celem jej podjęcia. W związku z tym, w Gminie 

Milicz zadanie wskazane w art. 110 ust. 4 ustawy, dotyczące koordynacji gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych, nie było realizowane

Zadania z art. 17 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9 i 15 ustawy nie były realizowane, bowiem, jak 

wyjaśnił Dyrektor Ośrodka w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:

- przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego (pkt 6),

- 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).

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

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

miejsc w mieszkaniach chronionych. Ze złożonych wyjaśnień Dyrektora Ośrodka wynika, 

że Gmina Milicz nie prowadzi mieszkań chronionych, jednakże Ośrodek wskazuje 

na potrzebę utworzenia mieszkania chronionego w nowo budowanym budynku socjalnym 

w Miliczu.

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Ośrodka ustalono, że Gmina realizuje zadania 

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

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

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

-  realizacji programów osłonowych (pkt 4),

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

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach
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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).

Gmina Milicz nie realizuje zadania z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy dotyczącego 

przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, 

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

kontrolą nie złożono wniosków w tym zakresie.

Gminy Milicz nie prowadzi domu pomocy społecznej i ośrodka wsparcia o zasięgu 

gminnym (zadanie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy). Jak zapewnił Dyrektor Ośrodka mieszkańcy 

Gminy są kierowani między innymi do domów pomocy społecznych znajdujących się 

na terenie Powiatu Milickiego, ponadto na terenie Gminy Milicz działa Stowarzyszenie Klub 

Seniora Jubilat, z którego usług mogą korzystać jej mieszkańcy.

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

4, 6 i 9 ustawy, które dotyczą:

- 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).

Zadanie z art. 18 ust. 1 pkt 3, 7, 8, dotyczące:

- organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 3),

- 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), 

nie były realizowane, bowiem, jak wyjaśnił Dyrektor Ośrodka, w okresie objętym kontrolą 

nie złożono wniosków na ww. formy pomocy.

Gminy Milicz nie realizuje zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 5 dotyczącego 

rozwijania infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jednakże 

z wyjaśnień Dyrektora Ośrodka wynika, że na ternie Gminy Milicz działa Środowiskowy
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Dom Samopomocy prowadzony przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych, z którego usług mogą korzystać jej mieszkańcy.

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

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

jednakże Dyrektor Ośrodka zapewnił, że pracownicy socjalni udzielali klientom informacji 

w powyższym zakresie.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił, że nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności 

do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych 

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

udostępniali klientom druki i pomagali w ich wypełnianiu.

Dyrektor OPS w Miliczu składał Radzie Miejskiej coroczne sprawozdania 

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

ust. 9 ustawy).

Dyrektor OPS w Miliczu 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. 3 a ustawy o pomocy społecznej otrzymywało 11 pracowników socjalnych terenowych 

zatrudnionych w OPS w Miliczu w pełnym wymiarze czasu pracy. W aktach osobowych 

znajdowały się stosowne dokumenty potwierdzające przyznanie przedmiotowego dodatku 

oraz podpisane zakresy obowiązków, z których wynikało, iż pracownicy realizują pracę 

socjalną w terenie i przeprowadzają rodzinne wywiady środowiskowe.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje obszar Gminy Milicz zamieszkały 

przez 23 905 mieszkańców, w tym 735 rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych 

pracą socjalną (stan nadzień 31.12.2017r.) oraz 23 882 mieszkańców, w tym 350 rodzin 

i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną (stan na dzień 2.07.2018 r.).

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Miliczu na dzień kontroli zatrudnionych było 

11 pracowników socjalnych, w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną.

Zgodnie z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej, ośrodek pomocy społecznej 

zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 

jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2 000



mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych 

pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu 

pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.

Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 

3 pracowników socjalnych.

W przypadku OPS w Miliczu powyższy wskaźnik jest spełniony w stosunku do liczby 

osób i rodzin objętych pracą socjalną.

W sprawdzonych sprawach •dotyczących udzielania tymczasowego schronienia.- 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (A.P.):

- decyzją Nr OPS 417.2.2017.ED z dnia 30.03.2017 r., na wniosek z dnia 10.03.2017 r.

przyznano Stronie tymczasowe miejsce schronienia od dnia 1.01.2017 r.

- decyzją Nr OPS 417.1.2018.ED z dnia 16.01.2018 r., na wniosek z dnia 12.12.2017 r.

przyznano Stronie tymczasowe miejsce schronienia od dnia 4.12.2017 r.

- decyzją Nr OPS 417.10.2018.ED z dnia 26.03.2018 r., na wniosek z dnia 12.02.2018 r.

przyznano Stronie tymczasowe miejsce schronienia od dnia 2.02.2018 r.

W sprawie nr 2 (W.K.) decyzją Nr OPS 417.8.2018.IT z dnia 6.03.2018 r., na wniosek 

z dnia 16.02.2018 r. przyznano Stronie tymczasowe miejsce schronienia od dnia 

8.02.2018 r.

W sprawie nr 3 (W.K.) decyzją Nr OPS 417.4.2017.SR z dnia 7.11.2017 r., na wniosek 

z dnia 17.10.2017 r. przyznano Stronie tymczasowe miejsce schronienia od dnia 

11.10.2017 r.

W powyższych sprawach pomocy w postaci schronienia udzielono od daty 

wcześniejszej niż data złożenia przez Stronę wniosku o udzielenie tej formy pomocy. Z akt 

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

pomocy w tej formie od daty wcześniejszej niż faktyczna data złożenia wniosku przez 

Stronę powinno mieć uzasadnienie w udzieleniu pomocy w postaci tymczasowego miejsca 

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

udokumentowano pisemnie faktu przyznania pomocy w formie schronienia za okres 

poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie pomocy, zgodnie z obowiązującą 

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

W wymienionych sprawach trudno również ustalić datę wszczęcia postępowania z urzędu,
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za którą uważa się dzień pierwszej czynności urzędowej podjętej przez uprawniony 

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

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

i oceny zasadności wszczęcia postępowania.

2. W sprawie nr 1 (A.P.) przy decyzji Nr OPS 417.1.2018.ED z dnia 16.01.2018 r. wywiad 

środowiskowy były opieczętowany pieczęcią Schroniska dla Osób Bezdomnych 

w Szczodrem, a faktycznie został sporządzony przez pracownika socjalnego zatrudnionego 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 31 sierpnia 2017 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., 1788, ze zm.) w sprawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego - wywiad środowiskowy powinien być 

opieczętowany pieczęcią ośrodka pomocy społecznej lub zakładu leczniczego.

3. We wszystkich sprawdzonych sprawach stwierdzono brak zawarcia kontraktów socjalnych 

przed wydaniem decyzji o przyznaniu tymczasowego miejsca schronienia.

Zgodnie z art. 48a ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, schronisko 

dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, 

całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie 

aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

W sprawdzonych sprawach dotyczących, przyznawania i wypłacania zasiłków 

okresowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 3 (R.G.):

- na wniosek z dnia 27.04.2017 r. decyzją Nr OPS 411.95.2017.IT z dnia 8.05.2017 r. 

przyznano Stronie zasiłek okresowy od maja 2017 r., zamiast od kwietnia 2017 r.

- na wniosek z dnia 16.08.2017 r. decyzją Nr OPS 411.133.2017.IT z dnia 17.08.2017 r. 

przyznano Stronie zasiłek okresowy od września 2017 r., zamiast od sierpnia 2017 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 wniosek został złożony wraz z wymaganą 

dokumentacją.
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2. W sprawie nr 1 (A.M.) w decyzji OPS 411.120.2017.AA wskazano nieprawidłową datę jej 

wydania tj. 10.02.2017 r. zamiast 10.07.2017 r., ponadto w jej rozstrzygnięciu przywołano 

niewłaściwą datę złożenia wniosku przez Stronę, tj. 7.02.2016 r. zamiast 7.07.2017 r.

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

do Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu w dniu 7.07.2017 r. (taka data widnieje 

na wniosku). Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. Organ administracji publicznej może z urzędu 

lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe 

oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

W sprawdzonych sprawach dotyczących organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W aktach sprawy nr 1 (H.W.) i 3 (J.W.) dochód osób ustalono w oparciu o niewłaściwe 

dokumenty tj. odcinek renty Strony (w pierwszym przypadku) i wyciąg z konta 

bankowego Strony (w drugim przypadku).

Powyższe jest niezgodne z art. 107 ust. 5b pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, który 

stanowi, iż sytuację osobistą, rodzinną dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala 

się m.in. na podstawie decyzji właściwego organu rentowego w sprawie renty lub 

emerytury.

2. W decyzjach zmieniających wydanych na wniosek Strony (sprawa nr 3 J.W.) w podstawie 

prawnej przywoływano niewłaściwy przepis kodeksu postępowania administracyjnego 

tj. artykuł 163, zamiast 155, 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.

Dodatkowo artykuł 107 k.p.a. w sposób jasny i precyzyjny wskazuje, jakie składniki winna 

zawierać decyzja. Prawidłowa podstawa prawna decyzji powinna zawierać powołanie 

wszystkich faktycznych przepisów, które legły u podstaw jej wydania. 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. Natomiast 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.



3. We wszystkich sprawdzonych decyzjach przyznających pomoc w formie usług 

opiekuńczych nie został określony zakres usług, jakie będą świadczone danej osobie.

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

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

W sprawdzonych sprawach dotyczących kierowania do domu pomocy społecznej 

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

nieprawidłowości:

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

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

-  wywiad przeprowadzony został w dniu 6.09.2017 r. następny dopiero 3.04.2018 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.

2. W aktach sprawy (nr 1 T.W.) brakowało daty potwierdzenia odbioru przez Stronę decyzji 

z dnia 21.08.2017 r. Nr OPS.421.12.2017.LS i Nr OPS.421.13.2017.LS.

Właściwe doręczenie decyzji ma kluczowe znaczenie dla jej wykonania. Czynności 

materialno-techniczne doręczenia są sformalizowane ze względu na konieczność ścisłego 

określenia faktów powodujących skutek prawny. Ścisłe przestrzeganie tych wymagań 

formalnych należy do obowiązków organu administracyjnego, albowiem od skuteczności 

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

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

przez operatora pocztowego, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione 

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

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

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

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

bezwzględnie obowiązujące. Obowiązek dysponowania przez organ dokumentem 

potwierdzającym odbiór aktu jest jasno i jednoznacznie sformułowany.
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W sprawdzonych sprawach dotyczących, przyznawania i wypłacania zasiłków stałych

stwierdzono następującą nieprawidłowość:

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

po upływie 6 miesięcy od przeprowadzenia poprzedniego wywiadu. Wywiad przeprowadzono 

w dniu 11.10.2017 r., a aktualizację dopiero w dniu 24.05.2018 r.

Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej w stosunku do osób korzystających 

ze stałych form pomocy aktualizację wywiadów należy sporządzać nie rzadziej, niż 

co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołowa lub ekologiczna, 

stwierdzono następująca nieprawidłowość:

W podstawie prawnej decyzji przyznających zasiłek celowy na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia mającego znamiona klęski żywiołowej powoływano art. 17 

ust. 1 pkt. 6 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że do zadań własnych gminy 

o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych 

na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego zamiast art. 18 ust. 1 pkt. 4, 

który stanowi, że do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 

gminę należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków 

związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

Zgodnie z art. 107 k.p.a. decyzja powinna być sformułowana ze szczególną dbałością 

o jasność i precyzję wypowiedzi, musi być jednoznaczna i nie budzić jakichkolwiek 

wątpliwości. W podstawie prawnej winy być przywołane faktyczne przepisy, które legły 

u podstaw jej wydania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1) brak prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych,

2) błędne ustalanie początku uprawnienia do pomocy w formie udzielenia schronienia,

3) nieprawidłowe opieczętowanie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego z osobą 

przybywającą w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Szczodrem,

4) brak zawarcia kontraktu socjalnego przed udzieleniem pomocy w formie schronienia,

5) błędne ustalenie początku uprawnienia do pomocy w formie zasiłku okresowego,

6) brak właściwych dokumentów potwierdzających sytuację dochodową strony, w sprawach
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dotyczących organizowania i świadczenia usług opiekuńczych,

7) nierzetelne sporządzenie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących zasiłków 

okresowych, organizowania i świadczenia usług opiekuńczych oraz zasiłków celowych 

na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

8) brak sporządzenia aktualizacji wywiadów środowiskowych w sprawach dotyczących 

ustalania odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej oraz 

przyznawania zasiłków stałych,

9) brak wskazania daty odbioru przez strony decyzji administracyjnych wydanych w zakresie 

kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca 

w placówce,

10) brak wskazania zakresu świadczonych usług w decyzjach administracyjnych dotyczących 

przyznawania pomocy w postaci usług opiekuńczych.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się następujące zalecenia 
pokontrolne:
1. 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 stycznia 2019 r.

2. Datę rozpoczęcia realizacji pomocy w formie świadczeń niepieniężnych ustalać 

z uwzględnieniem wniosku osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo 

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

pomocy przyznanej z urzędu. Pisemnie utrwalać w aktach, w formie protokołu lub 

podpisanej przez stronę adnotacji, fakt realizowania pomocy za okres poprzedzający 

złożenie wniosku o przyznanie świadczeń.

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

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), art. 14 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco

3. W sprawach dotyczących udzielenia schronienia przestrzegać zasady, aby przeprowadzane

wywiady środowiskowe opieczętowane były w przypadku części I kwestionariusza 

wywiadu - zgodnie z oznaczeniem pieczątką ośrodka pomocy społecznej lub zakładu

11



leczniczego, a w przypadku części IV kwestionariusza wywiadu - pieczątką jednostki 

organizacyjnej pomocy społecznej.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

31 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1788).

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Przed udzieleniem pomocy w formie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych 

zawierać ze Stroną kontrakt socjalny.

Podstawa prawna: art. 48a pkt 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.

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

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

z wymaganą dokumentacją.

Podstawa prawna: art. 106 pkt 3 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.

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

decyzji właściwego organu rentowego w sprawie renty lub emerytury.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 5b pkt 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.

7. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny, z uwzględnieniem danych 

zgodnych ze stanem faktycznym oraz zebraną w prowadzonym postępowaniu 

dokumentacją. W drodze postanowienia prostować stwierdzone w wydanych decyzjach 

błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki.

Podstawa prawna: art. 107 § 1, art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco

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

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

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

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

Termin wykonania: na bieżąco.
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9. Decyzje administracyjne w sprawach pomocy społecznej doręczać stronom, a gdy strona 

działa przez przedstawiciela -  temu przedstawicielowi za pokwitowaniem przez pocztę, 

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

doręczania pism w lokalu organu administracji publicznej, dopilnować, aby odbierający 

pismo potwierdzał doręczenie mu pism swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. 

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

kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

10. W decyzjach administracyjnych ustalających pomoc w formie usług opiekuńczych 

oprócz okresu i miejsca ich świadczenia wskazywać również zakres przyznanych 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.), art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

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.

POUCZENIE

Otrzymują:
1. Burmistrz Gminy Milicz
2 .a/a
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