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Pani
Alicja Blaszczyńska
Kierownik
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Cieszkowie

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 Ministra Polityki Społecznej 

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:

1) Urszula Szczeblowska -  starszy inspektor wojewódzki - przewodniczący zespołu,

2) Helena Sławska -  starszy inspektor wojewódzki - kontroler,

z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Cieszkowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 45, 56-330 Cieszków.

Zakres kontroli obejmował zgodność zatrudnienia pracowników jednostki 

z kwalifikacjami wymaganymi ustawą oraz realizację: 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 zadań 

wynikających z art. 110 ustawy. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 

22 stycznia 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 23 grudnia 2016 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półrocze 2016 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Alicja Błaszczyńska 

zatrudniona na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszkowie 

od dnia 12 września 2011 r. Pani Alicja Błaszczyńska jest odpowiedzialna za wykonywanie 

zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.
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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 Cieszkowie w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników 

jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16, 16a, 17, 18, 19 i 20 ustawy. 

Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9, 11, 12 i 15 ustawy nie były realizowane, bowiem 

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

Ponadto stwierdzono, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2, pkt 

1 i 5 ustawy. Zadanie z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy nie było realizowane, gdyż w okresie 

objętym kontrolą nie zgłaszano takich potrzeb.

Organ kontrolny ustalił, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 6, 8 

i 9 ustawy. Pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 7 ustawy nie były 

wykonywane, bowiem nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie.

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) oraz nie kierował wniosków 

o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności 

do organów określonych odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6), gdyż nie były zgłaszane takie 

potrzeby. Ośrodek w ramach zadania z art. 110 ust. 4 ustawy koordynował realizację strategii,

0 której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przyjęta Uchwałą Nr XXVII/137/09 Rady Gminy 

w Cieszkowie w dniu 19 czerwca 2009 roku Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Cieszków obowiązywała do końca 2015 r. Aktualnie opracowywana jest 

nowa strategia na lata 2016-2020.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono brak uchwały dotyczącej zwrotu 

wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe

1 zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub całości, jeżeli dochód na 

osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium



dochodowego (art. 96 ust. 4 ustawy) oraz brak uchwały określającej zasady organizowania 

pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym 

należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym (art. 44 ustawy).

W dniu 29.02.2016 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszkowie 

(pismo z dnia 25.02.2016 r.) poinformował, że uchwały, o których mowa powyżej podjęte 

zostały przez Radę Gminy Cieszków w dniu 28 stycznia 2016 r. (Uchwała Nr XIY/78/2016 

i Uchwała Nr XIV/74/2016).

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

1) Brak spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych świadczących pracę 

socjalną w środowisku.

Na dzień rozpoczęcia kontroli -  20 stycznia 2016 r. w GOPS w Cieszkowie 

zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku 

na 2 i U etatu. Artykuł 110 ust 12 ustawy stanowi, że ośrodek pomocy społecznej zatrudnia 

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

2) Nieprawidłowe ustalenie wysokości zasiłku okresowego.

W sprawie nr 5 (A.W.) decyzją nr GOPS.8211.239.2015 z dnia 28.08.2015 r. 

przyznano stronie zasiłek okresowy od 1.08.2015 r. do 30.09.2015 r. w wysokości

592,50 zł w sierpniu i 578 zł we wrześniu 2015 r. Przed wydaniem decyzji 

przeprowadzono wywiad środowiskowy, w którym stwierdzono, że dochód 3 osobowej 

rodziny w lipcu 2015 r. wynosił 183 zł, a w sierpniu wzrósł do kwoty 212 zł tj. o 29 zł, 

czyli o kwotę mniejszą niż 10% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej -  za dochód uważa się 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, pomniejszoną o: 1) miesięczne obciążenie 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne 

określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 3) kwotę 

alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Ponadto zgodnie z artykułem 106 ust 3a 

ustawy, zmiana dochodu rodziny w okresie pobierania świadczenia pieniężnego nie 

wpływa na wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli kwota zmiany dochodu nie 

przekroczyła 10% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Mając na uwadze nadesłaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
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w Cieszkowie w dniu 29.02.2016 r. informację (pismo z dnia 25.02.2016 r.) o dokonanej 

zmianie od 1 lutego 2016 r. umowy o pracę tj. zatrudnieniu na cały etat pracownika 

socjalnego świadczącego dotychczas pracę w wymiarze 14 etatu oraz o wyrównaniu stronie 

(A.W.) w dniu 29.01.2016 r. należnego jej zasiłku okresowego za sierpień 2015 r. w kwocie

14,50 zł odstępuje się od wydania zaleceń w tym zakresie.

W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenie:

1. Za dochód uważać 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 uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej (...).

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 

ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

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.
W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę 
o poinformowanie tutejszego Wydziału, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie 
wykorzystania wyników kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku ich realizacji.

Do wiadomości:
1 .Pan Ignacy Miecznikowski 

Wójt Cieszkowa 
ul. Grunwaldzka 41 
56-330 Cieszków 

2. a/a

Zu------------------  ego

Polrtyki Społecznej

STARSZY INSPEKTOR WUJEWODZK-
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Ewelina Zygmumt
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