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Pani
Danuta Rutkowska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kątach Wrocławskich

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 27-29 stycznia 2016 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 2015 r., 

poz. 163 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 kontrolny w składzie: Monika Broniszewska -  starszy inspektor wojewódzki: 

przewodniczący zespołu, Marta Bożek -  starszy inspektor wojewódzki: kontroler, z Wydziału 

Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził 

kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich, 

ul. Nowowiejska 4, 55-080 Kąty Wrocławskie z zakresu zgodności zatrudnienia pracowników 

jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji: zadań 

własnych gminy o charakterze obowiązkowym -  art. 17 ust. 1 ustawy, zadań własnych gminy 

- a r t .  17 ust. 2 ustawy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych 

w art. 18 ust. 1 ustawy, a także wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy, obejmującą 

okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 27 stycznia 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 23 grudnia 2015 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półrocze 2016 r.

W trakcie kontroli jednostką kierowała Pani Danuta Rutkowska, która od dnia 16 lipca 

1990 r. jest zatrudniona na stanowisku Kierownika GOPS w Kątach Wrocławskich.

Pani Danuta Rutkowska jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień.



Podpisany w dniu 25 lutego 2016 r. protokół kontroli, do którego nie wniesiono 

zastrzeżeń, zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli

dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami działania

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich w zakresie zgodności 

zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy 

społecznej oraz realizacji zadań wynikających z cytowanej ustawy.

Z ustaleń wynika, że Gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym 

wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy.

Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9, 12, 15 ustawy nie były realizowane, bowiem

w okresie objętym kontrolą nie informowano o potrzebach w tym zakresie.

Ponadto Rada Miejska w Kątach Wrocławskich Uchwałą Nr XXIV/220/08 dnia 

26 września 2008 r. przyjęła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Kąty Wrocławskie na lata 2008 -  2015 (art. 17 ust. 1 pkt 1). Obecnie Ośrodek ustala dane 

potrzebne do diagnozy problemów społecznych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w celu 

opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na następne lata.

Stwierdzono również, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 

pkt 1 i 5 ustawy. Nie realizuje natomiast zadań z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3, 3a, 4 ustawy. Organ 

kontrolny ustalił, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy. 

Pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 7, 8 i 9 ustawy nie były wykonywane, 

bowiem nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie. Ponadto Gmina Kąty Wrocławskie nie 

prowadzi i nie rozwija infrastruktury środowiskowych domów samopomocy (art. 18 ust. 1 

pkt 5).

W Gminie Kąty Wrocławskie realizowane było zadanie wskazane w art. 110 ust. 4 

ustawy. Ponadto Ośrodek kierował wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, 

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi 

przepisami (art. 110 ust. 6). Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składał Radzie Gminy 

coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka (art. 110 ust. 9), natomiast nie wytaczał 

powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art. 110 ust. 5).

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Kąty Wrocławskie 

zamieszkałą przez 21.362 mieszkańców (według stanu na dzień 31.12.2015 r.), w tym 

203 rodziny i osoby samotnie gospodarujące objęte pracą socjalną. W Gminnym Ośrodku



Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich na dzień kontroli zatrudnionych było 

10 pracowników socjalnych terenowych, w tym jeden przebywał na urlopie macierzyńskim.

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

społecznej powinien zatrudniać 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 Kątach Wrocławskich wskaźnik ten, w odniesieniu do liczby 

rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną, jest spełniony.

Ponadto w trakcie czynności kontrolnych, w zakresie przyznawania i wypłacania 

zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, 

stwierdzono rozbieżności w zakresie sposobu rozliczania przyznanej pomocy. Kierownik 

Ośrodka wyjaśnił, iż „pracownicy zaznaczali na fakturze składniki podlegające wydatkom, 

na które była przyznana pomoc Zespół kontrolny w sprawdzonych sprawach nie potwierdził 

powyższego. Faktury faktycznie znajdowały się w aktach natomiast w żaden sposób nie 

zostały opisane. Nie stwierdzono na nich żadnych adnotacji ani zaznaczeń. Brak na nich 

wskazania które pozycje zostały uwzględnione, a które odrzucone przy ich weryfikowaniu. 

Nie ma przejrzystości polegającej na stwierdzeniu, które pozycje z faktury dotyczyły 

konkretnych napraw ujętych w operacie szacunkowym.

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

■ Błędne oznaczenie organu administracji publicznej wydającego decyzje potwierdzające 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W decyzjach potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wskazywano Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich jako organ administracji publicznej, 

który je wydał. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581) 

organem właściwym do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy jest decyzja organu 

jednostki samorządu terytorialnego wójta (burmistrza, prezydenta) właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania klienta. W związku z powyższym prawidłowo wydana decyzja organu 

I instancji winna zawierać oznaczenie, że jest to decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Kąty



Wrocławskie, natomiast upoważniony pracownik winien podpisać się jako osoba działająca 

z upoważnienia Burmistrza.

■ Brak upoważnienia, wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach 

Wrocławskich, do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach 

z zakresu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

W trakcie kontroli ustalono, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach 

Wrocławskich Uchwałą Nr X/108/07 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 

28 sierpnia 2007 r. został upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych 

w indywidualnych sprawach z zakresu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zgodnie z art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581) wójt 

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

świadczeniobiorcy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do załatwiania 

spraw i wydawania decyzji w jego imieniu dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej.

Zaznaczyć też należy, że ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 61, poz. 1172) znowelizowała art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), dodając do art. 54 m.in. ust. 11, na mocy którego wójt 

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

świadczeniobiorcy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do załatwiania 

spraw i wydawania decyzji w jego imieniu dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej. Zmiana art. 54 ust. 11 ww. ustawy weszła w życie z dniem 29 września 

2007 r. Należy więc uznać, że na podstawie powołanej wyżej uchwały Rady Miejskiej 

w Kątach Wrocławskich kierownik GOPS nie jest obecnie upoważniony do wydawania 

decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

świadczeniobiorcom, gdyż z dniem 29 września 2007 r. zmienił się wpisany w podstawie 

prawnej uchwały przepis art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenia:

1. W decyzjach administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazywać Burmistrza Miasta 

i Gminy Kąty Wrocławskie, jako organ wydający decyzję.

4



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

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581).

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Uregulować kwestię wydawania decyzji w sprawie potwierdzania prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581). 

Termin wykonania: niezwłocznie.

Niezależnie od powyższego, w związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu 

rozliczenia pomocy udzielonej na pokrycie kosztów związanych z powstałymi szkodami 

w wyniku nawałnicy i gradobicia, organ kontrolny wnosi o ponowną weryfikację 

przedłożonych faktur i udokumentowanie dokonanej analizy w sposób jasny i precyzyjny tak, 

aby wynikało z niej, które pozycje z faktur dotyczyły konkretnych napraw ujętych w operacie 

szacunkowym.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 
163 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń 
pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału 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.

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Polityki Społecznej

Otrzymują:
1. Pan Antoni Kopeć

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
2. a/a
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