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Pani
Krystyna Karbowiak
Kierownik 
Miej sko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
we Wleniu

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 23-25 października 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: Małgorzata Siłka -  inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu, Helena 

Sławska -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę kompleksową 

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wleniu mieszczącym się przy 

ul. Tadeusza Kościuszki 26, 59-610 Wleń, 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 

23 października 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 Krystyna Karbowiak zatrudniona na stanowisku Kierownika 

M-GOPS we Wleniu od 1 lutego 1995 r., która ponosi odpowiedzialność za realizowane 

zadania w okresie objętym kontrolą.

Podpisany przez Panią w dniu 17 grudnia 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 we Wleniu 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, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy, 

które dotyczą:

-  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),

-  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),

-  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),

-  sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (pkt 15).

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

gminy w tym domu (pkt 16),

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

z zakładu karnego (pkt 16a),

-  sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywania jej właściwemu wojewodzie 

w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego 

(pkt 17),

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

na wynagrodzenie pracowników (pkt 18),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków stałych (pkt 19),

-  opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pkt 20).

Ustalono, że Kierownik Ośrodka nie posiada upoważnienia do wydawania decyzji 

potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków



publicznych. Decyzje wydawane są prze Burmistrza Miasta i Gminy Wleń. Pracownicy 

Ośrodka gromadzą niezbędną dokumentację i przekazują sprawę do Urzędu Miasta 

i Gminy celem wydania decyzji.

Zadania z art. 17 ust. 1 pkt 3, 7, 8 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).

W okresie objętym kontrolą zadanie z art. 17 ust. 1 pkt 1 nie było realizowane bowiem 

Gmina Wleń nie opracowała i nie realizowała Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 

społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, którym celem 

jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Gmina Wleń 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.

W toku kontroli ustalono, że liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy 

w formie posiłku bez wydania decyzji administracyjnej i ustalenia sytuacji rodziny 

w drodze wywiadu środowiskowego we wrześniu 2017 r. przekroczyła 20% liczby 

uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach Gminy Wleń w poprzednim 

miesiącu kalendarzowym.

Działanie Ośrodka w tym zakresie odbiegało od wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej zawartych w załączniku do Uchwały Nr 221 Rady Ministrów
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z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 

2014-2020”. W dziale V.2 ww. załącznika wskazano, że w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio 

dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy 

ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielania pomocy 

w formie posiłku. Natomiast w dziale V.2.2 wskazano, że liczba dzieci i uczniów, którym 

udzielono pomocy zgodnie z pkt V.2, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci 

dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu 

kalendarzowym.

Ustalono, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 3, 4, 

5 ustawy, które dotyczą:

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

-  prowadzenia i zapewnienia miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia

0 zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki (pkt 3),

-  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

1 Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (pkt 5).

Gmina nie realizuje natomiast zadań z art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3a ustawy bowiem 

w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:

- przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze (pkt 2),

-  opracowania i realizacji projektów socjalnych (pkt 3a).

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

pkt 3, 4, 6 i 9 ustawy, które dotyczą:
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-  organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 3),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych 

z klęską żywiołową lub ekologiczną (pkt 4),

-  realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia (pkt 6),

-  wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pkt 9).

Gmina nie realizuje zadań wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 5, 7 i 8 bowiem 

w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:

-  prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (pkt 5),

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

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

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

zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody 

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

Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 8).

M-GOPS we Wleniu w okresie objętym kontrolą nie koordynował realizacji 

Strategii bowiem Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

wprowadzona Uchwałą Nr 137/XXII/09 Rady Miasta i Gminy we Wleniu z dnia 23 lutego 

2009 r. obowiązywała w latach 2008-2016.

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

powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy, nie było 

realizowane. Jednak, jak wyjaśnił Kierownik Ośrodka, osobom zgłaszającym się 

do Ośrodka pracownicy socjalni udzielali informacji o sposobie wytaczania powództwa 

o roszczenia alimentacyjne.

Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niepełnosprawności, stopnia 

niepełnosprawności i ustalenia niezdolności do pracy, jednakże M-GOPS we Wleniu 

udostępniał druki i udzielał informacji dotyczących ustalenia niezdolności do pracy, 

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności (art. 110 ust. 6).



Kierownik M-GOPS we Wleniu składał Radzie Gminy coroczne sprawozdania 

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

ust. 9 ustawy).

Kierownik M-GOPS we Wleniu spełnia odpowiednie wymogi w zakresie 

kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy, 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 ustawy.

W okresie objętym kontrolą dodatek do wynagrodzenia 250 zł wynikający z art. 

121 ust. 3a ustawy otrzymywali wszyscy pracownicy socjalni terenowi zatrudnieni 

w M-GOPS realizujący pracę socjalną w środowisku.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje obszar Gminy Wleń zamieszkały 

na dzień kontroli przez 4 236 mieszkańców, w tym 42 rodziny i osoby samotnie 

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

we Wleniu w okresie objętym kontrolą zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych 

terenowych (3 etaty).

Zgodnie z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy, 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 M-GOPS we Wleniu powyższy wskaźnik został spełniony zarówno 

w stosunku do liczby mieszkańców gminy, jak i do liczby rodzin i osób samotnie 

gospodarujących objętych pracą socjalną.

W sprawach dotyczących przyznawania zasiłku okresowego, stwierdzono 

następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 2 (G.S.) błędnie ustalono początek uprawnienia do pobierania zasiłku 

okresowego. Na wniosek z dnia 30.12.2016 r. decyzją nr 70/17 z dnia 20.01.2017 r., 

przyznano stronie zasiłek okresowy od dnia 1.01.2017 r. W wywiadzie środowiskowym
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przeprowadzonym w dniu 30.12.2016 r. nie było zawartych ustaleń pracownika 

socjalnego ze Stroną co do okresu, za który ma być przyznany zasiłek.

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

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

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

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

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

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

przez liczbę dni objętych świadczeniem.

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

złożenia wniosku, tj.: od 1.12.2016 r.

2. W sprawie nr 4 (Cz.G.) decyzja nr 98/17 z dnia 16.02.2017 r., oraz w sprawie nr 5 

(M.G.) decyzje nr 146/17 z dnia 27.04.2017 r. i nr 60/18 z dnia 6.02.2018 r. 

sporządzone zostały nierzetelnie. Stronom przyznano zasiłki okresowe z tytułu 

bezrobocia, mimo, że strony nie były zarejestrowane w PUP, a z analizy sytuacji stron 

zawartej w wywiadach środowiskowych wynikały inne powody uprawniające 

do otrzymania pomocy.

Zgodnie z art. 107 k.p.a. decyzja organu administracji publicznej konkretyzująca 

określone uprawnienia powinna uprawnienie to wyrażać precyzyjnie, bez niedomówień 

i możliwości różnej interpretacji. Uzasadnienie faktyczne i prawne powinno zawierać 

wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych, którymi organ administracji publicznej 

kierował się przy podejmowaniu decyzji. W szczególności powinno ono zawierać ocenę 

zebranego w postępowaniu materiału dowodowego, dokonaną przez organ wykładnię 

stosowanych przepisów oraz ocenę przyjętego stanu faktycznego w świetle 

obowiązującego prawa. Motywy decyzji powinny być tak ujęte, aby strona mogła 

zrozumieć i zaakceptować zasadność przesłanek faktycznych i prawnych, którymi 

kierował się organ przy załatwianiu sprawy.

3. W sprawie nr 2 (G.S.) w decyzji nr 465/17 z dnia 28.12.2017 r., wskazano 

nieobowiązujący publikator ustawy o pomocy społecznej, tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 

ze zm., obowiązujący do dnia 21.09.2017 r., natomiast w sprawie nr 1 (W.O.) w decyzji 

nr 311/18 z dnia 18.10.2018 r. i w sprawie nr 3 (A.G.) w decyzji nr 235/18 z dnia
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13.09.2018 r., wskazano Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm., obowiązujący do dnia

7.08.2017 r.

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. Powołanie źródeł publikacji powinno być 

dokładne. Podając w decyzji administracyjnej podstawę prawną jej wydania, organ 

administracji publicznej jest obowiązany do wskazania przepisów, na których oparł 

swoje rozstrzygnięcie. Organ administracji publicznej powinien także podać miejsce 

publikacji tekstu pierwotnego lub jednolitego tekstu aktu oraz wskazać dane dotyczące 

ostatniej nowelizacji aktu, gdyż spełnienie tego wymogu umożliwi stronom pełną 

identyfikację przepisu w kontekście całego obowiązującego aktu prawnego.

W sprawach dotyczących przyznawania zasiłku celowego na pokrycie wydatków 

powstałych w wyniku zdarzenia losowego, stwierdzono następująca nieprawidłowość:

1. W podstawie prawnej wydanej decyzji błędnie wskazano art. 41 zamiast art. 40 ust. 1 

i 3ustawy.

Zgodnie z art. 40 ust.l zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo 

rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. Zasiłek celowy może być 

przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zgodnie z art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego w decyzji należy podać 

m.in. jej podstawę prawną. W orzecznictwie podkreśla się, że podstawa prawna decyzji 

powinna zostać powołana dokładnie, ze wskazaniem mających zastosowanie w tej 

sprawie przepisów prawa materialnego i formalnego oraz podaniem źródeł ich 

publikacji.

W sprawach dotyczących usług opiekuńczych, stwierdzono następującą 

nieprawidłowość:

1. W sprawie nr 2 (G.K.) stwierdzono, że w wydanej decyzji administracyjnej nr l/uo/18 

z dnia 21.08.2018 r. przyznającej pomoc w formie usług opiekuńczych przywołano 

nieobowiązujący publikator ustawy o pomocy społecznej tj. (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 

ze zm.). W dniu wydania skontrolowanej decyzji administracyjnej obowiązującym 

aktem prawnym była ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1508).



Analogicznie jak w sprawach zasiłków okresowych, zgodnie z art. 107 § 1 k. p. a., 

decyzja powinna być sformułowana ze szczególną dbałością o jasność i precyzję 

wypowiedzi, musi być jednoznaczna i nie budzić jakichkolwiek wątpliwości. Organ 

administracji publicznej powinien także podać miejsce publikacji tekstu pierwotnego 

lub jednolitego tekstu aktu oraz wskazać dane dotyczące ostatniej nowelizacji aktu.

W sprawach dotyczących ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy

społecznej, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 2 (A.K.) w podstawie prawnej wydanych decyzji przywołano przepis 

z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, który nie ma zastosowania w powyższej 

sprawie.

Analogicznie jak w sprawach zasiłków okresowych, zgodnie z art. 107 § 1 k. p. a., 

decyzja powinna być sformułowana ze szczególną dbałością o jasność i precyzję 

wypowiedzi, musi być jednoznaczna i nie budzić jakichkolwiek wątpliwości.

2. W sprawie nr 1 (H.K.) stwierdzono brak pokwitowania przez stronę odbioru decyzji 

nr l/DPS/2017 z dnia 29.03.2017 r. oraz w sprawie nr 3 (H.Ł.) - decyzji nr 118/17 

z dnia 29.03.2017 r.

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.

3. W sprawie nr 3 (H.Ł.) decyzją nr 118/17 z dnia 9.03.2017 r. ustalono stronie 

odpłatność za dom pomocy społecznej od dnia 1.02.2017 r. w wysokości 645,30 zł 

(do 31.01.2017 r. strona ponosiła odpłatność w wysokości odpowiadającej 70%



osiąganego dochodu z 768,85 zł, tj. 538,20 zł). Na podstawie przedstawionej 

dokumentacji stwierdzono, iż strona nabyła prawo do zasiłku pielęgnacyjnego 

od 1.11.2016 r. w wysokości 153,00 zł miesięcznie. Pierwsza wypłata świadczeń 

z wyrównaniem za okres od listopada 2016 r. do stycznia 2017 r. nastąpiła w lutym 

2017 r. Od lutego 2017 r. strona dysponowała dochodem w wysokości 921,85 zł. 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że strona dochodem w postaci zasiłku 

pielęgnacyjnego dysponowała dopiero w lutym 2017 r. zatem od marca należało 

zmienić wysokość odpłatności za dps, w związku ze zmianą dochodu strony o 10% 

odpowiedniego kryterium dochodowego (spowodowaną wypłaceniem zasiłku 

pielęgnacyjnego w lutym 2017 r.), a nie od lutego 2017 r.

Przyjąć należy, że przy ustalaniu dochodu, w oparciu o który przyznawane 

są świadczenia z pomocy społecznej, znaczenie ma faktycznie uzyskany dochód 

wdanym miesiącu. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, za dochód uważa się sumę 

miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Zgodnie 

z art. 8 ust. 12 ustawy -  w przypadku uzyskania jednorazowego dochodu należnego 

za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny 

przez okres, za który uzyskano ten dochód. W związku z wypłatą w lutym 2017 r. 

zasiłku pielęgnacyjnego, kwotę świadczenia należało rozliczyć w równych częściach 

na miesiące, za które został on wypłacony i przyjąć, że strona dysponowała zasiłkiem 

pielęgnacyjnym dopiero w miesiącu wypłaty tj. w lutym.

4. W sprawie nr 1 (H.K.) decyzją nr 137/18 z dnia 14.06.2018 r., skierowano stronę 

do domu pomocy społecznej na wniosek z dnia 21.05.2018 r. i ustalono jej odpłatność 

za pobyt w dps w oparciu o dochód z czerwca, zamiast z kwietnia, tj. z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku. Strona dysponowała w kwietniu dochodem 

w wysokości 585,45 zł, na który składał się zasiłek stały, dodatek mieszkaniowy 

i dodatek energetyczny. Odpłatność strony za dps ustalona była w oparciu o dochód 

z czerwca, który wynosił 604,00 zł.

Analogicznie, jak powyżej, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, za dochód uważa się 

sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

W sprawach dotyczących zasiłków stałych, stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 4 (T.A.) decyzją nr 311/17 z dnia 28.09.2017 r. na wniosek z dnia

22.09.2017 r. przyznano Stronie zasiłek stały w wysokości 481,00 zł od 1.09.2017 r.,
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uwzględniając w dochodzie strony zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153,00 zł, który 

strona otrzymała dopiero we wrześniu 2017 r. W miesiącu poprzedzającym złożenie 

wniosku, strona nie dysponowała żadnym dochodem, zatem zasiłek stały we wrześniu 

2017 r. powinien wynosić 604,00 zł.

Analogicznie jak w sprawach dotyczących ustalania odpłatności za dom pomocy 

społecznej, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, za dochód uważa się sumę miesięcznych 

przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (...).

2. W sprawie nr 1 (P.F.) strona złożyła wniosek w dniu 10.01.2018 r. o przyznanie zasiłku 

stałego. W dniu 16.01.2018 r. przeprowadzono wywiad środowiskowy u Pana P.F. 

Stronie zawieszono postępowanie w sprawie przyznania zasiłku stałego i przyznano 

zasiłek okresowy. Natomiast przed wydaniem decyzji nr 84/18 z dnia 15.03.2018 r. 

przyznającej zasiłek stały, nie przeprowadzono aktualizacji wywiadu środowiskowego, 

pomimo zmiany sytuacji strony.

Zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy, decyzję administracyjną o przyznaniu lub 

odmowie przyznania świadczenia (...) wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego 

wywiadu środowiskowego. Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy, gdy nastąpiła zmiana 

danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu.

3. W sprawach nr:

-1 (P.F.) w decyzji nr 273/18 z dnia 8.10.2018 r.,

- 2 (J.G.) w decyzji nr 302/18 z dnia 16.10.2018 r.,

- 5 (D.B.) w decyzji nr 271/18 z dnia 8.10.2018 r.,

wskazano nieobowiązujący publikator ustawy o pomocy społecznej, tj. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1769 ze zm., obowiązujący do dnia 7.08.2018 r.

Analogicznie jak w sprawach zasiłków okresowych, zgodnie z art. 107 § 1 k. p. a., 

decyzja powinna być sformułowana ze szczególną dbałością o jasność i precyzję 

wypowiedzi, musi być jednoznaczna i nie budzić jakichkolwiek wątpliwości. Organ 

administracji publicznej powinien także podać miejsce publikacji tekstu pierwotnego 

lub jednolitego tekstu aktu oraz wskazać dane dotyczące ostatniej nowelizacji aktu.

W sprawach dotyczących specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W skontrolowanych decyzjach przyznających pomoc w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych wskazywano błędną podstawę prawną:
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- we wszystkich skontrolowanych decyzjach wskazywano nieobowiązującą nazwę 

rozporządzenia w sprawie usług opiekuńczych tj. „w sprawie rodzajów 

specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat 

za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat”, 

zamiast rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych,

- nie wskazywano szczegółowych przepisów rozporządzenia wskazujących rodzaj 

świadczonych usług,

- w sprawie nr 2 (K.N.) w decyzji nr 6/us/17 z dnia 29.09.2017 r. przywołano 

nieobowiązujący publikator ustawy o pomocy społecznej tj. (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 

ze zm.). W dniu wydania decyzji obowiązującym publikatorem był 

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

Analogicznie jak w sprawach zasiłków okresowych, zgodnie z art. 107 § 1 k. p. a., 

decyzja powinna być sformułowana ze szczególną dbałością o jasność i precyzję 

wypowiedzi, musi być jednoznaczna i nie budzić jakichkolwiek wątpliwości. Organ 

administracji publicznej powinien także podać miejsce publikacji tekstu pierwotnego 

lub jednolitego tekstu aktu oraz wskazać dane dotyczące ostatniej nowelizacji aktu.

2. W skontrolowanych sprawach w uzasadnieniu wydanych decyzji administracyjnych 

wskazano rodzaj specjalistycznych usług, których w wydanym zaświadczeniu lekarskim 

lekarz nie wskazał i które nie były świadczone.

Zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. decyzja powinna zawierać m. in. oznaczenie organu 

administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, rozstrzygnięcie, uzasadnienie 

faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz

0 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. Uzasadnienie ma objaśnić tok myślenia 

prowadzący do zastosowania przepisu prawnego w sprawie, powinno w swej treści

1 formie odzwierciedlać zarówno tryb postępowania administracyjnego, powinno pomóc 

stronie zrozumieć motywy organu determinujące wydanie decyzji w konkretnej sprawie 

i wobec konkretnych podmiotów. Ponadto w uzasadnieniu wskazuje się normę 

(podstawę) prawną odpowiednio zinterpretowaną przez organ (wykładnia) oraz 

znaczenie jej dla rozstrzygnięcia.
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W sprawach dotyczących zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych

z klęską żywiołową lub ekologiczna, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W skontrolowanych decyzjach administracyjnych przyznających pomoc do 6.000 zł 

w podstawie prawnej wskazano art. 40 ust. 1 i 3 zamiast art. 40 ust. 2 i 3 ustawy

0 pomocy społecznej.

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

administracji rządowej realizowanych przez gminę należy m.in. przyznawanie

1 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, 

który stanowi, że zasiłek celowy może być przyznany także osobie i rodzinie, które 

poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej oraz art. 40 ust. 3,

0 treści: zasiłek celowy, o którym mowa w ust. (...) 2, może być przyznany niezależnie 

od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

2. W skontrolowanych sprawach stwierdzono, że w wydanych decyzjach 

administracyjnych przyznających pomoc z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej 

przywołano nieobowiązujący publikator ustawy o pomocy społecznej tj. widnieje zapis 

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 

ze zm.). W dniu wydania skontrolowanych decyzji administracyjnych obowiązującym 

aktem prawnym była ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1769).

Analogicznie jak w sprawach zasiłków okresowych, zgodnie z art. 107 § 1 k. p. a., 

decyzja powinna być sformułowana ze szczególną dbałością o jasność i precyzję 

wypowiedzi, musi być jednoznaczna i nie budzić jakichkolwiek wątpliwości. Organ 

administracji publicznej powinien także podać miejsce publikacji tekstu pierwotnego 

lub jednolitego tekstu aktu oraz wskazać dane dotyczące ostatniej nowelizacji aktu.

3. W skontrolowanych aktach osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych 

(budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych)

1 znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych 

potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne przedmiotowa dokumentacja 

nie była kompletna - brak było dokumentów potwierdzających sytuację materialno -
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bytową rodziny zgodnie z wykazem dokumentów zawartych w art. 107 ust. 5 b ustawy

0 pomocy społecznej.

Pomoc finansowa ze środków rezerwy celowej budżetu państwa 

na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej 

w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie, dla rodzin lub osób samotnie 

gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski 

żywiołowej_przysługuje osobom, które poniosły straty w gospodarstwie domowym

1 znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej nie mogąc zaspokoić niezbędnych 

potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki. Zasiłek celowy z art. 40 ustawy 

o pomocy społecznej może być przyznany niezależnie od dochodu, nie zwalnia 

organów od ustalenia wysokości i rodzaju dochodu nie tylko z racji uznaniowego 

charakteru świadczenia art. 40 ustawy, ale przede wszystkim dla oceny zaistnienia 

przesłanek z art. 2 ust. 1 tej ustawy.

W sprawach dotyczących przyznania świadczeń z programu ..Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” dla osób dorosłych, stwierdzono następująca nieprawidłowość:

1. W skontrolowanej sprawie nr 3 (P.K) stwierdzono, że w wydanej decyzji 

administracyjnej nr 459/17 z dnia 27.12.2017 r. przyznającej pomoc w formie 

dożywiania przywołano nieobowiązujący publikator ustawy o pomocy społecznej -  

widnieje zapis ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2016 r. 

poz. 930 ze zm. W dniu wydania skontrolowanej decyzji administracyjnej 

obowiązującym aktem prawnym była ustawa z dnia 12 marca 2004. o pomocy 

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

Analogicznie jak w sprawach zasiłków okresowych, zgodnie z art. 107 § 1 k. p. a., 

decyzja powinna być sformułowana ze szczególną dbałością o jasność i precyzję 

wypowiedzi, musi być jednoznaczna i nie budzić jakichkolwiek wątpliwości. Organ 

administracji publicznej powinien także podać miejsce publikacji tekstu pierwotnego 

lub jednolitego tekstu aktu oraz wskazać dane dotyczące ostatniej nowelizacji aktu.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono 

nieprawidłowości:

a) błędne ustalenie okresu uprawnienia do przyznania pomocy w formie zasiłku 

okresowego,
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b) nierzetelne sporządzenie decyzji przyznającej pomoc w formie zasiłku okresowego 

oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

c) błędna podstawa prawna w decyzjach administracyjnych przyznających pomoc 

w formie zasiłku okresowego, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dożywiania osób dorosłych, 

zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub 

ekologiczną, a w przypadku decyzji dotyczącej przyznania zasiłku stałego wskazanie 

przepisu aktu prawnego niemającego zastosowania,

d) brak potwierdzenia odbioru przez stronę decyzji ustalającej odpłatność 

za pobyt w domu pomocy społecznej,

e) nieprawidłowe ustalenie odpłatności strony za pobyt w dps,

f) błędne ustalenie wysokości zasiłku stałego,

g) brak sporządzenia aktualizacji wywiadu środowiskowego w sprawie dotyczącej 

przyznania zasiłku stałego,

h) brak zaświadczeń potwierdzających sytuację materialno -  bytową rodziny zgodnie 

z wykazem dokumentów zawartych w art. 107 ust. 5 b ustawy o pomocy społecznej 

w sprawach udzielania pomocy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową.

i) brak prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych.

Wobec stwierdzonej nieprawidłowości wydaje się zalecenie pokontrolne:

1. Świadczenia 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. 8 ust. 3 i art. 106 ust. 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.

2. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny, w podstawie prawnej 

przywoływać dokładnie wszystkie przepisy prawa, które legły u podstawy jej wydania. 

W decyzjach wskazywać aktualne i mające zastosowanie publikatory aktów prawnych
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z podaniem źródła jego publikacji oraz konkretnego artykułu, paragrafu czy punktu, 

natomiast w uzasadnieniu faktycznym i prawnym decyzji podawać fakty, które organ 

uznał za udowodnione, dowody, na których się oparł, przyczyny, z powodu których 

innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej.

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

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

3. Decyzje administracyjne doręczać stronom za pokwitowaniem przez operatora 

pocztowego, 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. 42 § 2, art. 46 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

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

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Przyznając pomoc w formie zasiłku stałego oraz ustalając odpłatność za pobyt 

w domu pomocy społecznej za dochód przyjmować sumę miesięcznych przychodów 

z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu 

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

uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej (...). 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. W związku z powyższym, zgodnie z protokołem 

w sprawie nr 3 (H.Ł.) zweryfikować odpłatność strony za pobyt w domu pomocy 

społecznej.

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

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

Termin wykonania: niezwłocznie.
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5. W przypadku ubiegania się osoby o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej po raz 

kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie sporządzać jego 

aktualizację.

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.

6. Sytuację osobistą, rodzinną dochodową i majątkową osób ubiegających się o pomoc 

ustalać na podstawie dokumentów wskazanych w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy 

społecznej.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 5b 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. 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: 30.06.2019 r.

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

/ up. WOJEWODY DOLNOSLĄSKltbO

/drow ia i FoiityKi
Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Wleń
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