
Wrocław, dnia M. grudnia 2018 r.

Pani
Anna Urbańska
P. o. Kierownik 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Platerówce

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 17-19 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 (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, 

Helena Sławska -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę 

kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Platerówce, 

59-816 Platerówka 20, 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 17 września 2018 r.

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

Wojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli na II półrocze 2018 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowały:

- Pani Jadwiga Ludwiczak -  zatrudniona na stanowisku Kierownika GOPS w Platerówce 

w okresie od 1.01.1992 r. do 31.07.2017 r.,

- Pani Anna Urbańska -  pełniąca obowiązki Kierownika GOPS w Platerówce w okresie 

od 1.08.2017 r. do 28.02.2018 r„

- Pani Ewa Abramek - pełniąca obowiązki Kierownika GOPS w Platerówce w okresie 

od 1.03.2018 r. do dnia kontroli.

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

ZP-KNPS.431.6.37.2018.KJ



Ww. osoby ponoszą odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie objętym 

kontrolą.

W dniu 6 grudnia 2018 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Wójta Gminy Platerówka 

z dnia 30 października 2018 r., w którym powierzył pełnienie obowiązków Kierownika GOPS 

w Platerówce Pani Annie Urbańskiej na okres od 1.11.2018 r. do 30.04.2019 r.

Podpisany w dniu 22 listopada 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 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerówce 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, 10,11, 14,17, 18, 19 i 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),

-  świadczenia pracy socjalnej (pkt 10),

-  organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 11),

-  dożywiania dzieci (pkt 14),

- 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).



Zadania z art. 17 ust. 1 pkt 3, 6, 7, 8, 9, 15,16 i 16a ustawy nie były realizowane, 

bowiem, jak wyjaśnił p.o. Kierownik Ośrodka w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły 

potrzeby w zakresie:

- udzielania schronienia, zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym (pkt 3),

- 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),

- 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).

Zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego przedstawia, co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy ocenę, 

o której mowa w ust. 1. tj. ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena ta wraz 

z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu gminy na rok następny. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerówce przekazywał do Gminy z opóźnieniem ocenę 

zasobów pomocy społecznej za 2016 r. i 2017 r. tj. odpowiednio 4.05.2017 r. i 7.05.2018 r.

W okresie objętym kontrolą decyzje administracyjne w sprawie potwierdzania prawa 

do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wydawał Wójt 

Gminy Platerówka, natomiast pracownik socjalny GOPS w Platerówce przeprowadzał 

wywiad środowiskowy i kompletował dokumentację w tym zakresie.
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Gmina Platerówka 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.

Zgodnie z wyjaśnieniami p. o. Kierownika Ośrodka ustalono, że Gmina realizuje 

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

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

-  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 

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 Platerówka 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 p. o. Kierownik Ośrodka w okresie 

objętym kontrolą nie złożono wniosków w tym zakresie.

Gmina Platerówka nie prowadzi domu pomocy społecznej i ośrodka wsparcia 

o zasięgu gminnym (zadanie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy), obecnie żaden z mieszkańców 

Gminy nie przebywa w domu pomocy społecznej.

Gmina Platerówka nie realizuje zadania z art. 17 ust. 2 pkt 3a ustawy dotyczącego 

opracowywania i realizacji projektów socjalnych, ze względu na małą liczbę mieszkańców.

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

p k t, 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).
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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. 5 a (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 p. o. Kierownik Ośrodka, w okresie objętym 

kontrolą nie złożono wniosków na ww. formy pomocy.

Gmina Platerówka nie realizuje zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy 

dotyczącego rozwijania infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, jednakże z wyjaśnień p. o. Kierownika Ośrodka wynika, że na ternie Powiatu 

Lubańskiego działa Środowiskowy Dom Samopomocy w Smolniku, z którego usług mogą 

korzystać mieszkańcy Gminy Platerówka.

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

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

realizowane, jednakże p.o. Kierownik Ośrodka zapewnił, że pracownicy socjalni udzielali 

klientom informacji w powyższym zakresie.

W okresie objętym kontrolą Kierownik Ośrodka i osoby pełniące obowiązki 

Kierownika nie kierowały wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności 

i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6 

ustawy), jednakże GOPS w Platerówce pośredniczył w składaniu wniosków do Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lubaniu. Pracownik socjalny udostępniał 

niezbędne druki, pomagał w ich wypełnieniu.

Kierownik Ośrodka i osoby pełniące obowiązki Kierownika GOPS w Platerówce 

składały Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawiały 

potrzeby w zakresie pomocy społecznej (art. 110 ust. 9 ustawy).

Pani

nie spełniała odpowiednich wymogów w zakresie 

kwalifikacji zawodowych wskazanych w art. 122 ustawy o pomocy społecznej tj.: nie
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posiadała specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, posiadała natomiast 

wymagany staż pracy w pomocy społecznej.

Pani

nie spełniała odpowiednich wymogów w zakresie kwalifikacji zawodowych 

wskazanych w art. 122 ustawy o pomocy społecznej tj.: nie posiadała wymaganego stażu 

pracy w pomocy społecznej, natomiast posiadała specjalizację z zakresu organizacji pomocy 

społecznej.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Platerówka zamieszkałą 

przez 1 583 mieszkańców, w tym 45 rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą 

socjalną (stan nadzień 31.12.2017r.). Na dzień kontroli na terenie Gminy Platerówka 

zamieszkiwało 1 582 mieszkańców, w tym 36 rodzin i osób samotnie gospodarujących 

objętych pracą socjalną.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Platerówce w okresie objętym kontrolą 

zatrudniony był 1 pracownik socjalny (w okresie od 1.01. 2017 r. do 29.01.2018 r. na pełny 

etat, a w okresie od 5.02.2018 r. do dnia kontroli na pół etatu) świadczący pracę socjalną 

w środowisku.

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

społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy 

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

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

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

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

społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników 

socjalnych.

W przypadku GOPS w Platerówce powyższy wskaźnik nie jest spełniony. Na dzień 

kontroli był zatrudniony tylko 1 pracownik socjalny na 1/2 etatu.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

okresowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 5 (P.Ł.) odbiór decyzji o Nr: 8211/196-1/2018 z dnia 23.01.2018 r. 

i 8211/196-4/2018 z dnia 24.04.2018 r., został pokwitowany bez wskazania daty odbioru.

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
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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.

2. W rozstrzygnięciu wszystkich sprawdzonych decyzji administracyjnych nie wskazano 

przyczyny przyznania zasiłku okresowego.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zasiłek okresowy przysługuje 

w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, 

możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego. Ponadto 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 sprawdzonych sprawach dotyczących, przyznawania i wypłacania zasiłków celowych 

stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W sprawie nr 3 (S.Ł.) odbiór decyzji Nr 8212/185-3/2017 z dnia 29.11.2017 r. został 

pokwitowany bez wskazania daty odbioru.

Analogicznie jak w sprawie dot. przyznania zasiłku okresowego właściwe doręczenie 

decyzji ma kluczowe znaczenie dla jej wykonania.

W sprawdzonych sprawach dotyczących organizowania i świadczenia usług opiekuńczych 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (M.K.) w decyzji nr 8127/47-1/2-18 z dnia 31.08.2018 r. nieprawidłowo 

wskazano sposób wszczęcia postępowania dotyczącego przyznania pomocy w formie 

usług opiekuńczych. Pomimo złożenia wniosku przez stronę w decyzji znajdował się zapis 

„Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez pracownika socjalnego o przyznanie usług 

opiekuńczych”.
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Decyzje administracyjne wydawane zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. winny być sporządzane 

w sposób rzetelny, z uwzględnieniem danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz 

zebraną w prowadzonym postępowaniu dokumentacją.

2. W sprawie nr 3 (J.O.) odbiór decyzji dotyczący przyznania usług opiekuńczych został 

pokwitowany bez wskazania daty odbioru.

Analogicznie jak w sprawie dot. przyznania zasiłku okresowego właściwe doręczenie 

decyzji ma kluczowe znaczenie dla jej wykonania.

3. We wszystkich skontrolowanych sprawach w przedmiotowej dokumentacji stwierdzono 

brak decyzji właściwego organu w sprawie renty/emerytury.

Ustalając sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny, 

do dokumentacji akt osoby starającej się o udzielenie pomocy w formie usług 

opiekuńczych, dołączono wyłącznie odcinek renty, natomiast brak było decyzji w sprawie 

świadczenia rentowego.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową stron należy ustalać na podstawie 

dokumentów wskazanych w art. 107 ust. 5b pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

4. We wszystkich skontrolowanych sprawach decyzjom dotyczącym przyznania pomocy 

w formie usług opiekuńczych, nie nadawano rygoru natychmiastowej wykonalności, 

pomimo iż realizacja decyzji nastąpiła przed uprawomocnieniem.

Zgodnie z art. 108 k.p.a. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor 

natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub 

życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi 

stratami, bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes 

strony. Nadanie decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności sprawia, 

że wywołuje ona skutki prawne od chwili nadania jej rygoru i stanowi podstawę realizacji 

potrzeby.

5. W skontrolowanych sprawach nr 1 (M.K.) w wywiadzie środowiskowym z dnia

30.08.2017 r. (sporządzonym do decyzji 8127/47-1/2018 z dnia 31.08.2018 r.) i nr 2 (K.D) 

w wywiadzie środowiskowym z dnia 28.04.2017 r. (sporządzonym do decyzji 8127/440- 

1/2017 z dnia 12.05.2017 r.) nie został zatwierdzony przez Kierownika jednostki „Plan 

pomocy (...)”. Zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu

8



środowiskowego, na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje 

analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, 

stanowiące podstawę planowania pomocy. Sporządzony przez pracownika socjalnego plan 

pomocy stanowi propozycję, co do sposobu postępowania w danej sprawie. Ostateczne 

rozstrzygnięcie, w jakiej formie i jakim wymiarze świadczenia zostaną przyznane należy 

do kierownika ośrodka pomocy społecznej. Nie jest poprawne, jeżeli Kierownik Ośrodka 

nie wypełnia i nie podpisuje wywiadu, nie wskazując rozstrzygnięcia, w jakiej formie 

i wymiarze pomoc zostanie udzielona. Plan pomocy zatwierdzony przez Kierownika 

Ośrodka stanowi podstawę do kontynuowania realizacji decyzji przyznającej zatwierdzone 

świadczenie.

W sprawdzonych sprawach dotyczących, przyznawania i wypłacania zasiłków stałych

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1.W  podstawie prawnej w sprawdzonych decyzjach powołano nieobowiązującą w dniu 

wydania ustawę z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym 

Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 45, poz. 391, z późn. zm.). Ustawą z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) ustawodawca wskazał w art. 251, 

że ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. traci moc. Z dniem 1 października 2004 r. wchodzi 

w życie ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych W związku z powyższym w decyzjach 

wydawanych po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w podstawie 

prawnej winny znajdować się przepisy aktualnie obowiązujące.

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. Musi być powołana dokładnie, 

a więc ze wskazaniem mających zastosowanie w sprawie przepisów określonego, 

obowiązującego aktu prawnego.

2.W sprawie nr 4 (G.P.) w dokumentacji sprawy stwierdzono brak decyzji właściwego organu 

w sprawie renty.

Ustalając sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny, 

do dokumentacji akt osoby starającej się o udzielenie pomocy w formie zasiłku stałego,
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dołączono wyłącznie odcinek renty, natomiast brak było decyzji w sprawie świadczenia 

rentowego.

Analogicznie jak w sprawach dot. usług opiekuńczych sytuację osobistą, rodzinną, 

dochodową i majątkową stron należy ustalać na podstawie dokumentów wskazanych w art. 

107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej.

3. W sprawie nr 4 (G.P.) odbiór decyzji nr 8210-1/2017 z dnia 9.01.2017 r. dotyczącej 

przyznania zasiłku stałego został pokwitowany bez wskazania daty odbioru.

Analogicznie jak w sprawie dot. przyznania zasiłku okresowego właściwe doręczenie 

decyzji ma kluczowe znaczenie dla jej wykonania.

4. W sprawie nr 2 (Z.B.) i nr 4 (G.P.) nieprawidłowo ustalono okres uprawnienia do zasiłku 

stałego, ponadto w sprawie nr 4 (G.P.) błędnie ustalono wysokość zasiłku stałego za okres 

1-30.01.2020 r.

a) sprawa nr 2 (Z.B.) - Decyzją nr 8210/290-1/2016 z dnia 29.03.2016 r. przyznano dla 

Pana Z.B. w okresie od 1.02.2017 r. do dnia 31.03.2018 r. zasiłek stały wysokości 

604,00 zł na podstawie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dnia

15.03.2016 r. (ważne do 31.03.2018 r.). W dniu 28.06.2018 r. strona wraz z wnioskiem 

złożyła nowe orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie z dnia 

13.06.2018 r. -  ważne do 30.06.2021 r.). W dniu 28.06.2018 r. przeprowadzono wywiad 

środowiskowy i decyzjąnr 8210/290-3/18 z dnia 16.07.2018 r. przyznano pomoc w formie 

zasiłku stałego od 1.04.2018 r. do 30.06.2021 r. w wysokości 604,00 zł.

b) sprawa nr 4 (G.P.) - Decyzjąnr 8210/123-1/2017 z dnia 9.01.2017 r. przyznano dla Pani 

G.P. w okresie od 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. zasiłek stały wysokości 84,94 zł 

na podstawie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dnia

27.12.2017 r. (ważne do 31.12.2017 r.). W dniu 14.02.2018 r. strona wraz z wnioskiem 

złożyła nowe orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie z dnia

30.01.2018 r. -  ważne do 30.01.2020 r.). W dniu 16.02.2018 r. przeprowadzono wywiad 

środowiskowy i decyzją nr 8210/123-3/2017 z dnia 19.02.2018 r. przyznano pomoc 

w formie zasiłku stałego od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r. w wysokości 30,00 zł i w okresie 

1- 30.01.2020 r. w wysokości 29,03 zł. Zgodnie z art. 37 ust. 3 kwota zasiłku stałego nie 

może być niższa niż 30,00 zł.

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o pomocy społecznej. 

W Dz. U. z 2016 r. pod poz. 2174 opublikowano ustawę z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie
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ustawy o pomocy społecznej, która dodała do art. 106 ustawy o pomocy społecznej 

ust. 7-11. Dodane przepisy dotyczą osób, które nie posiadają orzeczenia o całkowitej 

niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (FUS) lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności. Jeżeli osoba taka złoży wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz 

z wymaganą dokumentacją oraz potwierdzeniem złożenia wniosku o przyznanie 

świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy albo wniosku o wydanie orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności, wszczyna się postępowanie o ustalenie uprawnienia 

do zasiłku stałego. Po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego możliwe 

są dwie sytuacje: 1) zawieszenie postępowania do dnia dostarczenia wspomnianego wyżej 

orzeczenia -  w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 37 ust. 1 i 4 ustawy 

o pomocy społecznej, 2) odmowa przyznania zasiłku stałego - w przypadku niespełnienia 

któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 37 ust. 1 lub 4 ustawy o pomocy 

społecznej. Na okres zawieszenia postępowania przyznaje się z urzędu zasiłek okresowy 

w wysokości i na zasadach określonych w art. 38 ustawy o pomocy społecznej. Jeżeli 

orzeczenie zostanie dostarczone: w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania - zawieszone 

postępowanie podejmuje się, a prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, 

w którym złożono wniosek o przyznanie zasiłku stałego wraz z wymienionym wyżej 

potwierdzeniem; po upływie 60 dni od dnia jego otrzymania - zawieszone postępowanie 

podejmuje się, a prawo do zasiłku stałego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym 

dostarczono orzeczenie. Zatem aby skorzystać z możliwości wstecznego przyznania 

zasiłku stałego, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej 

niezdolności do pracy -  należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej w ciągu 60 dni 

od daty jego otrzymania. Ww. przepisy pozwalają z jednej strony na objęcie osób 

oczekujących na orzeczenie stosowną pomocą w postaci zasiłku okresowego, z drugiej 

strony umożliwią tym osobom uzyskanie zasiłku stałego za okres oczekiwania 

na orzeczenie.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków

celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołowa lub ekologiczna.

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W aktach spraw osób, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach 

mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się 

w szczególnie trudnej sytuacji, dokumentacja nie była kompletna -  stwierdzono brak
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zaświadczeń potwierdzających sytuację materialno -  bytową rodziny zgodnie z wykazem 

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

Pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi przysługuje osobom, które poniosły 

straty w gospodarstwie domowym i 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 cytowanej ustawy, ale przede 

wszystkim dla oceny zaistnienia przesłanek z art. 2 ust. 1 tej ustawy. Należy zwrócić 

uwagę, że przyznanie zasiłku celowego, określonego w art. 40 ustawy o pomocy 

społecznej, jest niezależne od dochodu wnioskodawcy, ale nie można całkowicie nie brać 

go pod uwagę.

2. W skontrolowanej sprawie nr 1 (E.F.) odbiór decyzji dotyczący przyznania pomocy 

na pokrycie wydatków powstałych w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej lub 

ekologicznej został pokwitowany bez wskazania daty odbioru.

Analogicznie jak w sprawie dot. przyznania zasiłku okresowego właściwe doręczenie 

decyzji ma kluczowe znaczenie dla jej wykonania.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania przyznania pomocy w zakresie 

dożywiania osób dorosłych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (A.G.) dołączone do akt zaświadczenie o wysokości osiągniętego 

wynagrodzenia nie zawierało informacji o wysokości potrąconej zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, 

rentowe (w części finansowanej przez ubezpieczonego) i chorobowe, co jest niezgodne 

z art. 107 ust. 5b pkt 7 ustawy, który stanowi, iż sytuację osobistą, rodzinną dochodową 

i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie zaświadczenia albo oświadczenia 

o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości 

potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie 

zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez 

ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.
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2. W sprawie nr 2 (G.P.) we wszystkich decyzjach dotyczących przyznania pomocy w formie 

zasiłków celowych na zakup żywności stwierdzono brak decyzji właściwego organu 

w sprawie emerytury.

Ustalając sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową rodziny, do dokumentacji 

akt osoby starającej się o udzielenie pomocy w formie dożywiania, dołączono wyłącznie 

wydruk elektroniczny z banku, natomiast brak było decyzji organu w sprawie świadczenia 

emerytalnego.

Analogicznie jak w sprawach dot. usług opiekuńczych sytuację osobistą, rodzinną 

i majątkową stron należy ustalać na podstawie dokumentów wskazanych w art. 107 ust. 5b 

ustawy o pomocy społecznej.

W sprawie nr 2 (G.P.) decyzje: nr 8224/123-5/2017 z dnia 7.07.2018 r. i nr 3 (H.M.) 

decyzje: nr 8224/204-1/2017 z dnia 17.08.2017 r„ 8224/11-5/2017 z dnia 6.11.2017 r„ 

8224/11-2/2018 z dnia 9.01.2018 r., dotyczące przyznania pomocy w formie zasiłków 

na zakup żywności zostały pokwitowane bez wskazania daty odbioru.

Analogicznie jak w sprawie dot. przyznania: zasiłku okresowego właściwe doręczenie 

decyzji ma kluczowe znaczenie dla jej wykonania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono następujące

nieprawidłowości:

1) osoby pełniące obowiązki kierownika GOPS w Platerówce nie posiadały wymaganych 

kwalifikacji,

2) brak spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych,

3) brak prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych,

4) nieterminowe przedkładanie do gminy oceny zasobów pomocy społecznej,

5) brak wskazania daty odbioru przez strony decyzji administracyjnych wydanych 

w sprawach dotyczących: przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych, zasiłków 

celowych, zasiłków stałych, zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku klęski żywiołowej a także organizowania i świadczenia usług opiekuńczych,

6) błędny tok postępowania przy ustalaniu uprawnienia do zasiłku stałego i oczekiwaniu 

na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

7) błędne ustalenie wysokości świadczenia w formie zasiłku stałego,

8) nierzetelne sporządzenie decyzji administracyjnych przyznających pomoc w formie: 

zasiłków okresowych, zasiłków stałych oraz usług opiekuńczych
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9) brak właściwych dokumentów potwierdzających sytuację dochodową strony, w sprawach 

dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków stałych, zasiłków celowych na pokrycie 

wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej, a także organizowania i świadczenia 

usług opiekuńczych oraz dożywiania osób dorosłych,

10) brak zatwierdzenia przez Kierownika i p. o. Kierownika GOPS „Planu pomocy” 

w wywiadach środowiskowych w sprawach dotyczących organizowania i świadczenia 

usług opiekuńczych,

11) brak wskazania rygoru natychmiastowej wykonalności w wydawanych decyzjach 

administracyjnych dotyczących organizowania i świadczenia usług opiekuńczych.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się następujące zalecenia 
pokontrolne:

1. Na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerówce zatrudnić 

osobę spełniającą wymagane kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej. 

Podstawa prawna: art. 122 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: 31 maja 2019 r.

2. Uregulować kwestię zatrudnienia pracowników socjalnych tak, aby Ośrodek zatrudniał 

w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych.

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

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

Termin wykonania: do 31 maja 2019 r.

3. 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 maja 2019 r.

4. Ocenę zasobów pomocy społecznej przedkładać stosownie do terminów wskazanych 

w ustawie o pomocy społecznej.

Podstawa prawna: art. 16a 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.
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5. Decyzje administracyjne w sprawach pomocy społecznej doręczać stronom, a gdy strona 

działa przez przedstawiciela -  temu przedstawicielowi za pokwitowaniem przez pocztę, 

przez swoich pracowników łub 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 2018 r., poz. 2096).

Termin wykonania: na bieżąco.

6. W przypadku oczekiwania przez stronę na wydanie przez właściwy organ orzeczenia 

o niezdolności do pracy lub stopnia niepełnosprawności, zawiesić postępowanie w sprawie 

dot. przyznania świadczenia w formie zasiłku stałego, jednocześnie na okres zawieszenia 

przyznać stronie zasiłek okresowy. Po dostarczeniu przez stronę właściwego orzeczenia, 

wznowić postępowanie i ustalić prawo do zasiłku stałego.

Podstawa prawna: art. 106 pkt 3, 7-11 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. Przyznając zasiłek stały, ustalać jego wysokość w kwocie nie niższej niż 30,00 zł 

miesięcznie.

Podstawa prawna: art. 37 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.

8. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny. W podstawie prawnej decyzji 

przywoływać wszystkie faktyczne przepisy, które legły u podstawy jej wydania, 

z powołaniem aktualnego źródła publikacji.

W rozstrzygnięciu decyzji przyznających pomoc w formie zasiłków okresowych 

wskazywać powód przyznania świadczenia.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

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

Termin wykonania: na bieżąco.

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

decyzji właściwego organu rentowego w sprawie renty lub emerytury, zaświadczenia albo 

oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierającego informacje 

o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki
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na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części 

finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 5b pkt 4, 7 i 8 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.W celu potwierdzenia ostatecznego rozstrzygnięcia, w jakiej formie, wymiarze oraz 

okresie powinna zostać przyznana pomoc, każdorazowo Kierownik Ośrodka powinien 

zatwierdzić część wywiadu środowiskowego „Plan pomocy zatwierdzony przez 

kierownika j ednostki”.

Podstawa prawna: § 2 ust. 5 i 6 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1788).

Termin wykonania: na bieżąco.

11. Decyzje administracyjne realizować po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

Natomiast w sprawach, kiedy udzielenie pomocy jest niezbędne zwłaszcza ze względu 

na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego decyzjom nadawać rygor natychmiastowej 

wykonalności.

Podstawa prawna: art. 130 § 1, art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

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

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.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Platerówka
2.a/a
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