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Wrocław, dnia V A marca 2016 r.

Pani
Urszula Korol
Dyrektor
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Krośnicach

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 20-22 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: Marta Bożek -  starszy inspektor wojewódzki: przewodniczący 

zespołu, Monika Broniszewska -  starszy inspektor wojewódzki: kontroler, z Wydziału 

Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził 

kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnicach, 

ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice 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 -  

art. 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 20 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 okresie objętym kontrolą jednostką kierowały:

1. Pani Honorata Cierpisz od 30.12.2014 r. do 27.02.2015 r.

2. Pani Urszula Korol od 1.03.2015 r. zatrudniona na stanowisku p.o. Dyrektora, 

następnie od 15.09.2015 r. na stanowisku Dyrektora.



Wyżej wymienione osoby są odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 15.02.2016 r. przez Panią Urszulę Korol 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 Krośnicach w zakresie zgodności zatrudnienia 

pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz 

realizacji zadań wynikających z cyt. ustawy.

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

wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy.

Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 3, 7, 8, 9, 12, nie były realizowane bowiem 

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

Krośnice nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach chronionych. Dodatkowo 

stwierdzono, iż Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych obowiązywała 

w latach 2011-2015. W chwili obecnej trwają prace nad opracowaniem dokumentu na kolejny 

okres.

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

ustawy. Nie realizuje natomiast zadań z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3 ustawy.

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

i 9 ustawy. Pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 7, 8 nie były realizowane. 

Gmina Krośnice nie prowadzi i nie rozwija infrastruktury środowiskowych domów 

samopomocy (art. 18. ust. 1 pkt 5 ustawy).

W Gminie Krośnice realizowane było w 2015 r. zadanie wskazane w art. 110 ust. 4 

ustawy. Dyrektor Gminnego 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) oraz nie kierował 

wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia 

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

2



Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

- brak oświadczeń o uzyskanych dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 

w sprawach zasiłków okresowych;

- błędnie dokumentowany dochód rodziny w sprawie zasiłku okresowego;

- sporządzanie wywiadów środowiskowych u osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia 

losowego na niewłaściwym druku wywiadu;

- brak wskazania w decyzjach administracyjnych ustalających uprawnienie do pomocy 

w formie usług opiekuńczych dokładnego terminu ich przyznania, zakresu oraz miejsca 

świadczenia;

- błędnie wskazana forma udzielonej pomocy w sprawach dotyczących dożywiania dzieci;

- lakoniczne, nierzetelne sporządzanie wywiadów środowiskowych w sprawach dotyczących: 

organizowania i świadczenia usług opiekuńczych oraz przyznawania i wypłacania zasiłków 

stałych;

- ustalenie i wypłata zasiłku okresowego za okres pobytu strony w zakładzie karnym.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż Wójt Gminy wydał następujące 

upoważnienie:

1. Pełnomocnictwem Nr RO.077.65.2015 z dnia 15.09.2015 r. na podstawie m.in. art. 

110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej upoważnił Panią 

Urszulę Korol -  Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach do 

m.in. wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu 

pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Pełnomocnictwo obowiązuje od dnia 15.09.2015 r.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„W  okresie od 1.01.2015 r. do 14.09.2015 r. decyzje administracyjne dotyczące Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach wydawał i podpisywał Wójt Gminy Krośnice 

Andrzej Biały, dlatego, że osoby pełniące obowiązki Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krośnicach nie posiadały wymaganych uprawnień zgodnie z art. 122 ust. 1 i 3 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej”.

(dowód: akta kontroli, str. 23)

Ponadto Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„ Pod nieobecność dyrektora decyzje administracyjne wydaje Wójt Gminy Krośnice ”

(dowód: akta kontroli, str.25)
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Zespół kontrolny zwraca uwagę, iż na mocy art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej 

wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej 

upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach 

z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Zatem należy stwierdzić, że 

wójt (burmistrz, prezydent miasta) obligatoryjnie upoważnia kierownika ośrodka do 

wydawania decyzji. Oznacza to, iż ustawodawca pozbawił wójtów, burmistrzów, 

prezydentów miast kompetencji do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych 

sprawach z zakresu pomocy społecznej, wprowadzając obowiązek ich wydawania przez 

kierowników, ewentualnie inne osoby, upoważnione w trybie z art. 110 ust. 8 ustawy. 

W przypadku załatwiania spraw przez kierowników jednostek organizacyjnych 

z upoważnienia organów gminy, stosuje się blankiet korespondencyjny lub pieczęć 

nagłówkową jednostki upoważnionej, a więc w tym przypadku ośrodka pomocy społecznej. 

Organ, w którego imieniu zostaje wydana decyzja wskazuje pieczęć do podpisu, poprzez 

klauzulę: „z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta)”.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Krośnice zamieszkałą przez 

8214 mieszkańców (stan na koniec 2015 r.). W Gminie Krośnice z pomocy społecznej 

korzystało 135 rodzin i osób samotnie gospodarujących (stan na koniec 2015 r.).

W Ośrodku na dzień kontroli zatrudnionych było 4 pracowników socjalnych terenowych 

(4 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 2000 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 nić 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 Krośnicach wskaźnik ten jest spełniony w odniesieniu do liczby 

rodzin i osób samotnie gospodarujących korzystających z pomocy.
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W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków

okresowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 4 (M.K.) w aktach dotyczących przyznania pomocy w formie zasiłków 

okresowych decyzjami Nr GOPS.PS.81231.400.2015 z dnia 14.12.2015 r., Nr 

GOPS.PS.81231.306.2015 z dnia 15.10.2015 r., Nr GOPS.PS.81231.267.2015 z dnia

8.09.2015 r., Nr GOPS.PS.81231.150.2015 z dnia 12.05.2015 r., Nr GOPS.PS.81231.36.2015 

z dnia 26.01.2015 r. brakowało oświadczeń Strony o wysokości osiągniętych dochodów 

w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Dochód rodziny ustalany był na podstawie 

zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia męża Strony oraz informacji 

o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych z dodatkami. Brakowało natomiast 

oświadczenia Strony o wysokości dochodów uzyskanych w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku, w tym dochodów osiągniętych z ewentualnych prac dorywczych.

W analizowanej sytuacji należało skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 107 ust. 5 

ustawy zgodnie z którym, pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad 

środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia 

oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym.

2. W sprawie nr 5 (B.S.) dołączane do akt zaświadczenia o wysokości osiągniętego 

wynagrodzenia nie zawierały 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, 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.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych 

na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. Wywiady środowiskowe dotyczące ustalenia sytuacji osób i rodzin poszkodowanych 

w wyniku zdarzenia losowego zostały przeprowadzone na części I lub IV rodzinnego 

wywiadu środowiskowego, a nie na części VII obowiązującego kwestionariusza wywiadu



dotyczącego osób i rodzin poszkodowanych w  wyniku sytuacji kryzysowej występującej na 

skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego. Powyższe jest niezgodne 

z § 8 rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, zgodnie z którym w przypadku ustalania sytuacji osobistej, rodzinnej, 

dochodowej i majątkowej osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej 

występującej na skalę masową a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego, 

pracownik socjalny przeprowadzający wywiad wypełnia część VII kwestionariusza wywiadu.

W sprawdzonych sprawach dotyczących organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stwierdzono 

następujące nieprawidłowości:

1. W sprawdzonych sprawach stwierdzono, że we wszystkich decyzjach administracyjnych 

brakowało wskazania zakresu oraz miejsca świadczonych usług. Dodatkowo w sprawie 

nr 1 (M.Ż) w decyzji Nr GOPS.PS.81361.10.2015 z dnia 30.06.2015 r. i Nr 

GOPS.PS.81361.18.2015 z dnia 16.12.2015 r. oraz w sprawie nr 3 (J.G.) w decyzji Nr 

GOPS.81361-22/2014 z dnia 31.12.2014 r., Nr GOPS.PS.81361.8.2015 z dnia 24.06.2015 r. 

oraz Nr GOPS.PS.81361.14.2015 z dnia 3.12.2015 r. wskazano jedynie miesiące, w których 

pomoc będzie udzielana z pominięciem konkretnych dni miesiąca zarówno rozpoczynających 

jak i kończących realizację usług.

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

ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Natomiast art. 107 k.p.a. w sposób jasny 

i precyzyjny wskazuje jakie składniki winna zawierać decyzja. Mając powyższe na uwadze, 

powinna ona być sformułowana ze szczególną dbałością o jasność i precyzję wypowiedzi, 

musi być jednoznaczna i nie budzić jakichkolwiek wątpliwości.

2. W poniższych sprawach stwierdzono, że wywiady środowiskowe przeprowadzone zostały 

w sposób lakoniczny i nierzetelny. Nie odzwierciedlały faktycznej sytuacji danej osoby:

- w sprawie nr 1 (M.Ż.) z przedłożonej dokumentacji wynika, że strona ma córkę, z którą nie 

utrzymuje kontaktów natomiast w sprawie nr 2 (S.O.) z wywiadu środowiskowego wynika, iż 

strona utrzymuje kontakty z synem. W powyższych sprawach nie zawarto w wywiadach 

informacji dotyczącej przyczyny nieudzielania pomocy przez dzieci na rzecz osób 

ubiegających się o wsparcie.
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Zgodnie z art. 103 ustawy -  kierownik ośrodka pomocy społecznej może, w drodze umowy, 

ustalić z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi wysokość świadczonej przez nich pomocy na 

rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia. W tym celu został określony 

w rozporządzeniu z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 712) kwestionariusz wywiadu środowiskowego cz. II.

Dodatkowo mając na uwadze § 2 ust. 5 ww. rozporządzenia stwierdzić należy, że 

wywiad środowiskowy jest podstawowym instrumentem pracy pracownika socjalnego, który 

umożliwia mu zapoznanie się z sytuacją prawną i faktyczną osoby czy rodziny ubiegającej się 

o przyznanie świadczeń, a następnie podjęcie właściwych działań zmierzających do 

udzielenia właściwej pomocy. Powinien być sporządzony w sposób staranny i rzetelny. Jest 

bowiem protokołem z przesłuchania danej osoby, sporządzonym pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawidłowych informacji. Z prawnego punktu 

widzenia wywiad środowiskowy jest środkiem dowodowym za pomocą którego organ 

administracji ustala sytuację faktyczną. Wypełniony druk wywiadu jest dokumentem 

urzędowym sporządzonym przez uprawnionego pracownika w prawem przewidzianej formie.

W sprawdzonych sprawach dotyczących dożywiania dzieci stwierdzono:

W rozstrzygnięciach decyzji administracyjnych dotyczących przyznania pomocy 

w formie posiłku dla dzieci zawarto zapis „udziela się (...) zasiłku celowego pokrywając 

koszty posiłku”. Zgodnie z art. 36 pkt 2 ppkt j ustawy o pomocy społecznej, posiłek jest 

świadczeniem niepieniężnym w związku z powyższym zacytowany zapis jest nieadekwatny 

do faktycznie przyznanej formy pomocy tj. posiłku.

W sprawdzonych sprawach dotyczących udzielonej pomocy osobom mającym trudności 

w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego stwierdzono następujące 

nieprawidłowo ści:

1. W sprawie nr 1 (M.P.) decyzją nr GOPS.PS.81232.2018.2015 z dnia 22.07.2015 r. 

przyznano stronie pomoc w postaci zasiłku okresowego w wysokości 271 zł na okres od

1.07.2015 r. do 31.07.2015 r. Z załączonego świadectwa zwolnienia z dnia 6.07.2015 r. 

wynika, iż strona w okresie od 9.01.2015 r. do 6.07.2015 r. przebywała w zakładzie karnym. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy -  osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie 

przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Natomiast na podstawie art. 106 ust. 3 

ustawy -  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 przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala 

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

dni objętych świadczeniem.

W związku z powyższym ustalając prawo do świadczenia należało przyznać zasiłek okresowy 

od 7.07.2015 r. do 31.07.2015 r. w wysokości 218,54 zł.

Ponadto Pan (M.P.) opuszczając zakład kamy pobrał z depozytu kwotę 1 655,70 zł. 

Z wywiadu środowiskowego nie wynika czy wykorzystując własne zasoby, uprawnienia 

i możliwości byłby w stanie przezwyciężyć tmdną sytuację życiową (art. 2 ust. 1 ustawy). Nie 

ustalono również, czy kwota ta stanowi dochód w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy, zgodnie 

z którym za dochód należy przyjąć 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 (...).

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków stałych 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 3 (E.G.) wywiady środowiskowe przeprowadzone zostały w sposób 

lakoniczny i nierzetelny. Nie odzwierciedlały faktycznej sytuacji danej osoby. Wynika z nich, 

iż strona utrzymuje kontakty z dziećmi natomiast brak jest informacji dotyczącej przyczyn 

nieudzielania pomocy przez dzieci na rzecz osoby ubiegającej się o pomoc.

Zgodnie z art. 103 ustawy -  kierownik ośrodka pomocy społecznej może, w drodze umowy, 

ustalić z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi wysokość świadczonej przez nich pomocy na 

rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia. W tym celu został określony 

w rozporządzeniu z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 712) kwestionariusz wywiadu środowiskowego cz. II. Ponadto mając 

na uwadze § 2 ust. 5 ww. rozporządzenia stwierdzić należy, że wywiad środowiskowy jest 

podstawowym instrumentem pracy pracownika socjalnego, który umożliwia mu zapoznanie 

się z sytuacją prawną i faktyczną osoby czy rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczeń, 

a następnie podjęcie właściwych działań zmierzających do udzielenia właściwej pomocy. 

Powinien być sporządzony w sposób staranny i rzetelny. Jest, bowiem protokołem 

z przesłuchania danej osoby, sporządzonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

udzielanie nieprawidłowych informacji. Z prawnego punktu widzenia wywiad środowiskowy



jest środkiem dowodowym za pomocą którego organ administracji ustala sytuację faktyczną. 

Wypełniony druk wywiadu jest dokumentem urzędowym sporządzonym przez uprawnionego 

pracownika w prawem przewidzianej formie.

Ponadto stwierdzono, iż Rada Gminy Krośnice Uchwałą Nr XIV/110/08 z dnia 

20.06.2008 r. określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Uchwała nie wskazuje kosztu 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych. Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej 

rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Zatem wskazać należy, 

że przytoczony przepis ustawy o pomocy społecznej stanowi, że to właśnie rada gminy jest 

organem właściwym do określenia szczegółowych warunków odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Oznacza to konieczność ustalenia przez radę 

gminy w uchwale szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków całkowitego zwolnienia 

od opłat, jak również trybu ich pobierania. Oznacza to również konieczność ustalenia kwoty 

odpłatności za realizację jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi.

Dodatkowo Rada Gminy dnia 20.06.2008 r. podjęła Uchwałę Nr XIV/113/08 

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

W § 6 ust. 2 uchwały wskazano, że wysokość zasiłku nie może przekroczyć 

wysokości 1 0 -krotności kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej 

określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Powyższej regulacji nie można uznać za określenie wysokości zasiłku celowego. 

Rada Gminy podejmując przedmiotową Uchwałę powinna określić konkretną, a nie



maksymalną wysokość zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Wysokość 

ta powinna zostać w Uchwale ustalona w sposób precyzyjny, natomiast powyższy zapis 

określa jedynie jej górną granicę.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami 

wydaje się następujące zalecenia:

1. Od osób ubiegających się o pomoc, zarejestrowanych w PUP przyjmować 

oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku w celu 

ustalenia faktycznej sytuacji dochodowej strony.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Sytuację osobistą, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustalać na podstawie 

m.in. 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 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz 

składki na ubezpieczenie chorobowe.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 5b pkt 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

3. Sytuację osobistą rodzinną dochodową i majątkową osób lub rodzin 

poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego ustalać wypełniając części VII 

kwestionariusza wywiadu.

Podstawa prawna: § 8 rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego 

wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712).

Termin wykonania: na bieżąco.

4. W decyzjach administracyjnych ustalających pomoc w formie usług opiekuńczych 

wskazywać ich zakres, okres i miejsce świadczenia. W decyzjach ustalających pomoc 

w formie posiłku wskazywać, iż jest to świadczenie niepieniężne.



Podstawa prawna: art. 50 ust. 5, art. 36 pkt 2 ppkt j ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t. j.D z . U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.), art. 107 ust. 1 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 23).

Termin realizacji: na bieżąco.

5. W celu ustalenia sytuacji faktycznej i prawnej osoby ubiegającej się o przyznanie 

świadczenia, a następnie podjęcia właściwych działań zmierzających do zaplanowania 

pomocy, rodzinne wywiady środowiskowe sporządzać starannie i rzetelnie.

Podstawa prawna: § 2 ust. 5 rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 712),

Termin wykonania: na bieżąco.

6. Świadczenia pieniężne 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. Ponadto osobie 

odbywającej karę pozbawienia wolności nie ustalać prawa do świadczeń z pomocy 

społecznej.

Mając na uwadze sprawę nr 1 (M.P.) w której przyznano i wypłacono stronie pomoc 

za okres pobytu w zakładzie karnym nadpłaconą dotację w łącznej wysokości 52,46 zł 

należy zwrócić wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych do budżetu państwa.

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1, art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) oraz art. 169 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j .: Dz. U. z 2013 r., poz. 

885 ze zm.).

Termin wykonania: 15 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (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.
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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. Pan Andrzej Biały 
Wójt Gminy Krośnice

2. a/a

l  up. W&JfWeeY BOLNOŚLĄSKIEae

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZK)

ix>7- ^  O i
Ewelina Zygmum
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