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Pani
Małgorzata Orman
Kierownik 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Mietkowie

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: Helena Sławska -  starszy inspektor wojewódzki:
przewodnicząca zespołu, Urszula Szczeblowska -  starszy inspektor wojewódzki: kontroler, 
z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Mietkowie, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków 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 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 okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Małgorzata Orman zatrudniona 
od 1 sierpnia 1990 r. na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mietkowie. Z uwagi na nieobecność spowodowaną chorobą, a następnie uzyskaniem prawa 
do świadczenia rehabilitacyjnego, Wójt Gminy Mietków powierzył Pani Kamili Miodońskiej- 
Stańczyk pełnienie obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mietkowie na okres od 29 września 2015 r. do czasu powrotu do pracy Pani Małgorzaty 
Orman. Pani Kamila Miodońska-Stańczyk pełniła obowiązki Kierownika GOPS 
w Mietkowie do 31 grudnia 2015 r.

Pani Małgorzata Orman oraz Pani Kamila Miodońska-Stańczyk są odpowiedzialne 
za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 10 marca 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 Mietkowie 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20 ustawy. Natomiast 
zadania z art. 17 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9, 12, 15 i 16a ustawy nie były realizowane, bowiem 
w okresie objętym kontrolą nie informowano o potrzebach w tym zakresie. Kierownik 
Ośrodka posiada upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających 
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, o 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 2015 r., poz. 581, ze zm.).

Ponadto stwierdzono, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 
1, 3, 4 i 5 ustawy, nie realizuje natomiast zadania z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy, gdyż w okresie 
objętym kontrolą nie zgłaszano takiej potrzeby. Organ kontrolny ustalił, że Gmina realizuje 
zadanie wynikające z art. 18 ust. 6 ustawy, pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 3, 4, 5, 
7, 8 i 9 ustawy nie były wykonywane, bowiem nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie.

W Gminie Mietków zadania wskazane w art. 110 ust. 5 i 6 ustawy nie są realizowane 
z uwagi na fakt, że nie składano wniosków o pomoc w tym zakresie. Pracownicy socjalni 
w ramach świadczonej pracy socjalnej udzielają informacji w zakresie składania pozwów
0 alimenty, a także pomagają wypełniać i kompletować dokumentację dotyczącą ustalenia 
niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności i niezdolności do pracy. Ośrodek w ramach 
zadania z art. 110 ńst. 4 ustawy koordynuje realizację strategii, o której mowa w art. 17 ust. 1 
pkt 1 ustawy. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie składa Radzie 
Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka (art. 110 ust. 9) oraz przedstawia 
potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Ponadto w trakcie kontroli ustalono, że Uchwałą Nr XV/95/2004 Rada Gminy 
w Mietkowie w dniu 23 czerwca 2004 r. określiła zasady przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze.
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 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

Stwierdzono, że Gmina Mietków nie posiada uchwały dotyczącej ustalenia wysokości 
oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego 
na ekonomiczne usamodzielnienie. Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej rada 
gminy w drodze uchwały określa wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania
1 zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Gmina Mietków nie posiada uchwały dotyczącej ustalania zasad zwrotu wydatków 
na świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy będących 
w zakresie zadań własnych gminy.

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

i
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a) Brak spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych świadczących pracę 
socjalną w środowisku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie nie spełnia współczynnika 
zatrudnienia pracowników socjalnych określonego wart. 110 ust. 12 ustawy. Zgodnie 
z treścią ww. przepisu „Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu 
pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych”. W przypadku GOPS w Mietkowie powyższy 
zapis nie jest przestrzegany, gdyż zatrudnionych jest tylko 2 pracowników socjalnych 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

b) Błędne oznaczenie organu administracji publicznej w decyzjach potwierdzających prawo 
do świadczeń opieki zdrowotnej;

We wszystkich sprawdzonych sprawach, w decyzjach administracyjnych 
potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej błędnie wskazywano Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mietkowie, jako organ administracji publicznej, który 
je wydał. Organem właściwym do wydawania decyzji w powyższym zakresie, zgodnie z art. 
54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
jest wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 
świadczeniobiorcy. W związku z powyższym prawidłowo wydana decyzja organu I instancji 
winna zawierać oznaczenie, że jest to decyzja Wójta Gminy Mietków, natomiast 
upoważniony pracownik winien podpisać się, jako osoba działająca z upoważnienia Wójta.

c) Brak uzasadnienia prawnego i faktycznego w decyzjach administracyjnych przyznających 
pomoc w formie zasiłków okresowych i zasiłków pieniężnych w ramach programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że skontrolowane przedmiotowe 
decyzje administracyjne zawierają bardzo ogólne uzasadnienie, które sprowadza się do zapisu 
„Przyznana pomoc uzasadniona jest sytuacją życiową i materialną w rodzinie oraz 
potwierdzona treścią wywiadu środowiskowego ”. Nie wyjaśniono stronie jakie okoliczności 
wzięto pod uwagę ustalając prawo do zasiłku okresowego (z jakich źródeł strona uzyskuje 
dochód, w jakiej sytuacji znajduje się, czy jest bezrobotna, niepełnosprawna, czy dotyczą 
jej inne przesłanki przemawiające za przyznaniem pomocy społecznej). Zgodnie z art. 107 § 1 
k.p.a. decyzja powinna zawierać m. in. uzasadnienie faktyczne i prawne. Z kolei § 3 
przywołanego artykułu nakazuje by uzasadnienie faktyczne decyzji zawierało 
w szczególności wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których 
się oparł oraz przyczyn z powodu, których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy 
dowodowej. Natomiast uzasadnienie prawne powinno zawierać wyjaśnienie podstawy 
prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa. Jak wynika z wyjaśnień Kierownika brak 
uzasadnienia faktycznego i prawnego w decyzjach spowodowany był zastosowaniem art. 107 
§ 4 k.p.a. Jednak, jak ustalono w trakcie kontroli, w przedmiotowych decyzjach 
nie zaznaczono, że odstępuje się od jej uzasadnienia na podstawie art. 107 § 4 k.p.a.

d) Nieterminowe przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
Stwierdzono, że w sprawie Nr 1 (K.J.) decyzją nr GOPS.4203.37.51.2015 z dnia

17.08.2015 r. przyznano zasiłek celowy na wniosek z dnia 20.07.2015 r. Wywiad 
środowiskowy został przeprowadzony w dniu 11.08.2015 r. W sprawie Nr 2 (H.G.) decyzją 
m  GOPS.4201.05.252.2015 z dnia 14.10.2015 r. przyznano zasiłek stały na wniosek z dnia
22.09.2015 r. Wywiad został przeprowadzony w dniu 14.10.2015 r.

W obu przypadkach wywiad środowiskowy został przeprowadzony nieterminowo 
tj.po upływie 14 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o konieczności jego 
przeprowadzenia.
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W wyniku kontroli sformułowane zostały następujące zalecenia:

1. Doprowadzić do zatrudnienia w GOPS w Mietkowie 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 2015 r., poz. 163, ze zm.).
Termin wykonania: 30.06.2016 r.

2. W decyzjach administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazywać Wójta Gminy 
Mietków, jako organ potwierdzający to prawo.
Podstawa prawna: 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,zezm.).
Termin wykonania: na bieżąco.

3. Wywiady środowiskowe przeprowadzać w terminie 14 dni roboczych od dnia 
powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia, a w sprawach 
niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego 
ośrodka pomocy społecznej (...), wywiad przeprowadzić w terminie 2 dni roboczych. 
Dokumentować w aktach sprawy ewentualne przyczyny uniemożliwiające terminowe 
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
Podstawa prawna: § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 712).
Termin wykonania: na bieżąco.

4. Decyzje administracyjne dot. przyznawania pomocy sporządzać zgodnie z art. 107 § 1 
k.p.a. Decyzja administracyjna winna zawierać m.in. powołanie podstawy prawnej, 
rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne. Zatem w podstawie prawnej 
powoływać właściwe przepisy prawa, w uzasadnieniu faktycznym i prawnym decyzji 
podawać fakty, które organ uznał za udowodnione, dowody, na których się oparł, 
przyczyny, z powodu, których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy 
dowodowej oraz wyjaśniać podstawę prawną podjętej decyzji. W przypadku 
odstąpienia od uzasadnienia decyzji powołać się na art. 107 § 4 k.p.a.
Podstawa prawna: art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. , poz. 23).
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 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 up .  WOJEWODY DOLNOŚLĄSKI EGO

Polityki Społecznej

Otrzymują:
1. Pan Adam Kozarowicz

Wójt Gminy Mietków


