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Pani
Renata Wolan-Niemczyk
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowej Rudzie

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 27, 28 maja 2019 r., na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 126 i art. 127 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze 

zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz § 5 rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie 

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

kontrolerów: Monika Broniszewska -  starszy inspektor wojewódzki, przewodniczący 

zespołu, Urszula Szczeblowska -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził 

kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, 

ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda 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 2018 r. do dnia 27 maja 

2019 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 12 czerwca 2019 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2019 r.

Jednostką kieruje Pani Renata Wolan-Niemczyk zatrudniona na podstawie umowy 

o pracę od 2 lipca 2000 r. na stanowisku Kierownika GOPS w Nowej Rudzie.



Pani Renata Wolan-Niemczyk ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania 

w okresie objętym kontrolą.

Podpisany przez Panią w dniu 10 lipca 2019 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 Nowej Rudzie 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, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy, które 

dotyczą:

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

-  udzielania schronienia, zapewnienia posiłku oraz 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),

-  sprawiania pogrzebu (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),
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-  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, na podstawie Uchwały Rady Gminy Nowa Ruda 

Nr 135/XXIY/05 z dnia 27 stycznia 2005 r., wydaje decyzje administracyjne

w indywidualnych sprawach potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,

0 którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.).

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

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki

1 rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób 

i rodzin z grup szczególnego ryzyka. W kontrolowanym okresie Gmina Nowa Ruda nie 

posiadała strategii rozwiązywania problemów społecznych. W związku z tym Ośrodek nie 

koordynował realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych (art. 110 

ust. 4 ustawy).



Gmina Nowa Ruda nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach chronionych. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy m.in. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. 

Brak mieszkania chronionego oznacza, iż ograniczone są możliwości udzielania pomocy 

zapewniającej osobom przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie 

lub/i mogącej zastąpić pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Ustalono, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 4, 5 

ustawy, które dotyczą:

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

-  podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy (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 (pkt 5).

Nie realizuje natomiast zadania z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy dotyczącego 

przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, 

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

kontrolą nie złożono wniosków na ww. formę pomocy.

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

społecznej i ośrodkach wsparcia (art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy). Osoby wymagające 

umieszczenia w domu pomocy społecznej kierowano do placówek odpowiedniego typu 

zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Ponadto, jak wyjaśnił Kierownik 

Ośrodka, Gmina Nowa Ruda współpracuje z MŚDS Nowa Ruda (ośrodek wsparcia 

dziennego), do którego uczęszczają osoby niepełnosprawne intelektualnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie nie opracowywał i nie 

realizował projektów socjalnych, gdyż jak wyjaśnił Kierownik Ośrodka, brakuje środków 

finansowych na wkład własny (art. 17 ust. 2 pkt 3a ustawy).

W trakcie kontroli ustalono, że Gmina realizowała zadania wynikające z rządowych 

programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup 

społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia (art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy).
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Zadania z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 7, 8 i 9 ustawy nie były realizowane, bowiem 

w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:

-  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),

-  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),

-  wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pkt 9).

Gmina nie prowadzi i nie rozwija infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy). Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka 

wynika, że na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda funkcjonuje Miejski Środowiskowy Dom 

Samopomocy, ze wsparcia którego, w razie konieczności, mogą korzystać osoby 

z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Wiejskiej Nowa Ruda.

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

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

realizowane. Jednak, jak zapewnił Kierownik Ośrodka, osobom zainteresowanym 

zgłaszającym się do Ośrodka pracownicy socjalni udzielają informacji o sposobie wytaczania 

powództwa o roszczenia alimentacyjne.

Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, 

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi 

przepisami (art. 110 ust. 6 ustawy).

Kierownik GOPS w Nowej Rudzie składał Radzie Gminy coroczne sprawozdania 

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

ust. 9 ustawy).

Kierownik GOPS w Nowej Rudzie 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
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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. 3a ustawy o pomocy społecznej otrzymywali wszyscy pracownicy socjalni terenowi 

zatrudnieni w GOPS.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje obszar Gminy Nowa Ruda 

zamieszkały na dzień 30.04.2019 r. przez 11.421 mieszkańców, w tym 153 rodziny i osoby 

samotnie gospodarujące objęte pracą socjalną. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej 

Rudzie, na dzień kontroli zatrudnionych było 5 pracowników socjalnych terenowych 

(5 etatów).

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 Nowej Rudzie powyższy wskaźnik jest spełniony w stosunku do 

liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. i 2018 r. została przedstawiona do 

Gminy odpowiednio 14.05.2018 r. oraz 7.05.2019 r.

Zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia radzie gminy ocenę 

zasobów pomocy społecznej.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznania pomocy w formie schronienia 

stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. We wszystkich sprawdzonych sprawach brakowało kontraktów socjalnych zawartych 

z osobami umieszczanymi w schronisku.

Zgodnie z art. 48a ust. 2 ustawy 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.
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2. W sprawie nr 2 (A.K.) decyzją GOPS-PS.826.8222.159.16.000001.2018.MJa z dnia 

12.01.2018 r. przyznano pomoc w formie schronienia od 1.01.2018 r. na wniosek Strony, 

który wpłynął do Ośrodka w dniu 3.01.2018 r.

Przyznanie pomocy od daty wcześniejszej niż faktyczna data złożenia wniosku przez 

stronę powinno mieć uzasadnienie w udzieleniu tej formy pomocy z urzędu -  zgodnie 

z art. 102 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

W aktach nie udokumentowano pisemnie faktu przyznania schronienia za okres 

poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie pomocy, zgodnie z obowiązującą na 

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

Kierownik Ośrodka wyjaśnił, że w decyzjach błędnie wskazano datę początku 

uprawnienia do pomocy w formie schronienia. W odniesieniu do złożonych przez 

Kierownika GOPS wyjaśnień należy zauważyć, że zgodnie z art. 113 k.p.a., organ 

administracji publicznej może z urzędu lub na wniosek strony prostować w drodze 

postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych 

przez ten organ decyzjach.

3. W podstawie prawnej wszystkich sprawdzonych decyzji przyznających pomoc w formie 

schronienia brak wskazania art. 48a ustawy o pomocy społecznej, który odnosi się do 

udzielania schronienia.

Zgodnie z art. 107 k.p.a. -  prawidłowa podstawa prawna decyzji powinna zawierać 

powołanie wszystkich faktycznych przepisów, które legły u podstaw jej wydania, czyli 

przepisów prawa materialnego, prawa ustrojowego oraz prawa procesowego. Podstawa 

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

mających zastosowanie w sprawie przepisów określonego aktu prawnego oraz 

z powołaniem jego źródła publikacji.

W sprawdzonych sprawach dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stwierdzono następującą 

nieprawidłowość:

1. W sprawie nr 1 (K.C.) na złożonym przez Stronę wniosku brak wskazania daty przyjęcia 

tego podania do Ośrodka, w oparciu o który wydano decyzję Nr GOPS- 

PS.826.206.2018.BW0 z dnia 12.06.2018 r.

Zgodnie z art. 61 § 3 k.p.a., datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień 

doręczenia żądania organowi administracji publicznej. Wobec powyższego składane
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wnioski o przyznanie pomocy należy oznaczać datą wpływu w celu stwierdzenia 

faktycznej daty wszczęcia postępowania, a tym samym ustalenia od kiedy przysługuje 

pomoc.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. We wszystkich decyzjach przyznających pomoc w formie usług opiekuńczych brak 

wskazania zakresu i miejsca ich świadczenia.

Zgodnie z art. 50 ust. 5 ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, 

ustala ich zakres, okres i miejsca świadczenia.

2. W sprawach nr 1 (Z.P.) i nr 2 (Z.I.O.) brak wskazania dat wpływu wniosków do Ośrodka, 

w oparciu o które przyznano Stronom usługi opiekuńcze.

Analogicznie jak w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, 

datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi 

administracji publicznej. Wobec powyższego składane wnioski o przyznanie pomocy 

należy oznaczać datą wpływu w celu stwierdzenia faktycznej daty wszczęcia 

postępowania, a tym samym ustalenia od kiedy przysługuje pomoc.

3. W sprawie nr 1 (Z.P.) w aktualizacji wywiadu środowiskowego z dnia 10.05.2018 r. 

i 16.10.2018 r. brak zatwierdzenia przez Kierownika części V kwestionariusza wywiadu, 

tj. „Plan pomocy zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej pomocy 

społecznej” oraz wypełnienia przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad 

części IV pkt 4 „Formy i zakres proponowanej pomocy”.

Wywiad środowiskowy jest szczególnym środkiem dowodowym mającym 

zastosowanie w postępowaniu w sprawach z zakresu pomocy społecznej, przy pomocy, 

którego organ administracji (przez pracownika socjalnego) ustala faktyczną sytuację 

socjalno-bytową osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc. W związku z tym wywiady 

środowiskowe winny być sporządzane szczegółowo i rzetelnie, tj. poszczególne części 

kwestionariusza wywiadu powinny być wypełnione i potwierdzone podpisem 

ze wskazaniem daty, zgodnie ze wzorem odpowiedniego kwestionariusza wywiadu 

określonego w załączniku nr 1 do powyższego rozporządzenia (§ 2 pkt 6).

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznania zasiłków stałych stwierdzono 

następującą nieprawidłowość:



1. W sprawach nr 2 (J.C.) i nr 3 (I.S.) brak wskazania dat wpływu wniosków do Ośrodka, 

w oparciu o które przyznano Stronom usługi opiekuńcze,

Analogicznie jak w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, 

datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi 

administracji publicznej. Wobec powyższego składane wnioski o przyznanie pomocy 

należy oznaczać datą wpływu w celu stwierdzenia faktycznej daty wszczęcia 

postępowania, a tym samym ustalenia od kiedy przysługuje pomoc.

W sprawdzonych sprawach dotyczących dożywiania dorosłych stwierdzono

następującą nieprawidłowość:

1. Brak wskazania daty przyjęcia wniosku o przyznanie pomocy w formie posiłków dla 

osoby dorosłej w sprawie nr 4 (A.D.) przed wydaniem decyzji Nr GOPS- 

PS.826.290500.107.18.000009.2018.KSy z dnia 13.09.2018 r.

Analogicznie jak w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, 

datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi 

administracji publicznej. Wobec powyższego składane wnioski o przyznanie pomocy 

należy oznaczać datą wpływu w celu stwierdzenia faktycznej daty wszczęcia 

postępowania, a tym samym ustalenia od kiedy przysługuje pomoc.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono

następujące nieprawidłowości:

1) brak prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych,

2) nieterminowe sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej,

3) brak zawarcia kontraktów socjalnych z osobami umieszczanymi w schronisku dla osób 

bezdomnych,

4) błędne ustalenie początku uprawnienia do pomocy w formie schronienia,

5) brak sprostowania w drodze postanowienia błędu pisarskiego w decyzji przyznającej 

pomoc w formie schronienia,

6) błędna podstawa prawna w decyzji przyznającej pomoc w formie schronienia,

7) brak oznaczania datą wpływu wniosków wpływających do Ośrodka,

8) w decyzjach administracyjnych przyznających pomoc w formie usług opiekuńczych brak 

wskazania zakresu i miejsca ich świadczenia,

9) nierzetelne sporządzenie aktualizacji wywiadu środowiskowego w  sprawie usług 

opiekuńczych.

9



Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się następujące zalecenia 

pokontrolne:

1. Uregulować kwestię 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: 31.01.2020 r.

2. Ocenę w zakresie pomocy społecznej przedstawiać co roku Radzie Gminy Nowa Ruda do 

dnia 30 kwietnia.

Podstawa prawna: art. 16a i art. 17 ust. 1 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.

3. Przed wydaniem decyzji w zakresie przyznania tymczasowego miejsca w schronisku dla 

osób bezdomnych sporządzać z daną osobą kontrakt socjalny.

Podstawa prawna: art. 48a ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. 

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

Termin wykonania: na bieżąco.

4. 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 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

5. Błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych decyzjach 

administracyjnych prostować z urzędu lub na wniosek strony w drodze postanowienia.
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Podstawa prawna: art. 113 § 1 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.

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

stanem faktycznym. W podstawie prawnej wskazywać faktyczne przepisy, które legły 

u podstaw jej wydania.

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

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

Termin realizacji: na bieżąco.

7. W celu stwierdzenia faktycznej daty wszczęcia postępowania, wnioski składane przez 

strony o przyznanie pomocy należy oznaczać datą wpływu do organu administracji 

publicznej.

Podstawa prawna: art. 61 § 3 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.

8. W decyzjach administracyjnych przyznających pomoc w formie usług opiekuńczych 

wskazywać zakres i miejsce ich świadczenia.

Podstawa prawna: art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

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

Termin wykonania: na bieżąco.

9. W celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby ubiegającej 

się o przyznanie świadczenia, a następnie podjęcia właściwych działań zmierzających do 

zaplanowania pomocy i zatwierdzenia jej przez Kierownika, rodzinne wywiady 

środowiskowe sporządzać starannie i rzetelnie. Poszczególne części wywiadu winny być 

wypełnione i potwierdzone podpisem ze wskazaniem daty zgodnie ze wzorem 

odpowiedniego kwestionariusza wywiadu.

Podstawa prawna: § 2 ust. 5 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.
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PO U CZEN IE
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 Nowa Ruda
2.a/a
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