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Pani
Dorota Młodecka
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kotli

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 13-15 kwietnia 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 Kotli, ul. Krzycka 2, 

67-240 Kotla z zakresu zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami 

wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji: zadań własnych gminy

0 charakterze obowiązkowym -  art. 17 ust. 1 ustawy, zadań własnych gminy -  art. 17 ust. 2 

ustawy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych wart. 18 ust. 1 

ustawy, a także wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy, obejmującą okres od dnia

1 stycznia 2015 r. do dnia 13 kwietnia 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 Dorota Młodecka, która od dnia 1 maja 

2013 r. jest zatrudniona na stanowisku Dyrektora GOPS w Kotli.

Pani Dorota Młodecka jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień.



Podpisany w dniu 2 maja 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 Kotli 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, 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.

Stwierdzono również, że Gmina 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, 3a ustawy. Organ 

kontrolny ustalił, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy. 

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

bowiem nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie. Ponadto Gmina Kotla nie prowadzi i nie 

rozwija infrastruktury środowiskowych domów samopomocy (art. 18 ust. 1 pkt 5).

W Gminie Kotla 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). 

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).

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Kotla zamieszkałą przez 

4.360 mieszkańców (według stanu na dzień 31.01.2016 r.), w tym 145 rodzin i osób samotnie 

gospodarujących objętych pracą socjalną. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kotli 

na dzień kontroli zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych terenowych.

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 Kotli wskaźnik ten, zarówno w odniesieniu do liczby 

mieszkańców gminy jak i liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, jest spełniony.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Uchwałą Nr XIX/113/04 z dnia 16 grudnia 2004 r., 

zmienioną Uchwałą Nr IY/10/11 z dnia 16 lutego 2011 r., Rada Gminy Kotla określiła 

warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

w miejscu zamieszkania oraz ustaliła szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 

zwalniania od opłat oraz tryb ich pobierania.

Uchwała nie wskazuje kosztu 1 godziny świadczonych usług oraz specjalistycznych usług. 

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 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.

Ponadto w § 3 powyższej Uchwały wskazano, iż świadczeniobiorca ponosi odpłatność 

według zasad określonych w załączniku do niniejszej uchwały. Zgodnie z załącznikiem 

dokonano (wyrażonych w procentach) ustaleń o wysokości odpłatności. Procentową 

wysokość odpłatności uzależniono od dochodu osoby samotnej biologicznie, samotnie 

gospodarującej albo osoby gospodarującej w rodzinie w odniesieniu do kryterium 

określonego w ustawie o pomocy społecznej według podziału:

1) do 100, 2) 101 - 150, 3) 151-200, 4) 201-300, 5) powyżej 300.

Tak przedstawiony podział nie ma charakteru wyczerpującego. Podane liczby stanowią 

wartość procentową, którą należy odnosić do kryterium z art. 8 ustawy o pomocy społecznej,



należy zatem stwierdzić, że poza zakresem regulacji znalazły się sytuacje, w których dochód 

osoby lub rodziny w odniesieniu do kryterium określonego w art. 8 ust. 1 ustawy zawiera się 

w przedziale 1) powyżej 100 % do 100,99%, 2) powyżej 150% do 150,99%, 3) powyżej 

200% do 200,99 %.

Uchwała w sposób wadliwy realizuje normę kompetencyjną nakazującą określić 

zasady odpłatności. We wskazanych sytuacjach nie można bowiem ustalić w jakiej części 

w stosunku do ceny jednej godziny usług należy ponieść odpłatność.

W trakcie kontroli stwierdzono również, że Uchwałą Nr XIX/114/04 z dnia 16 grudnia 

2004 r., Rada Gminy Kotla określiła wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb 

przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

W § 4 ust. 1 i 2 uchwały wskazano, że świadczenie i jego wysokość zależne są od warunków 

bytowych zainteresowanego oraz rodzaju przedsięwzięcia. Nie może jednak przekraczać 

wysokości 10-krotnego zasiłku stałego z 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.

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

B Brak oświadczeń o uzyskanych dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. 

W sprawie nr 1 (M.B.) -  dożywianie dzieci, ustalając sytuację dochodową rodziny przed 

wydaniem decyzji Nr GOPS.415.30.2015 z dnia 19.01.2015 r. oraz Nr GOPS.415.84.2015 

z dnia 17.09.2015 r., nie zażądano od strony oświadczenia o dochodach uzyskanych z prac 

dorywczych jej męża w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy. 

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.

B Błędne dokumentowanie dochodu rodziny w sprawach dotyczących przyznawania pomocy 

w formie zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz dożywiania osob dorosłych w 

ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W sprawach: nr 1 (D.Sz.) -  zasiłek okresowy, nr 2 (S.B.) -  zasiłek celowy oraz nr 1 (A.B.) -  

dożywianie osób dorosłych, 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 ustawy, 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.

■ Wskazanie niepełnej podstawy prawnej w decyzji przyznającej zasiłek celowy na 

pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

W podstawie prawnej wydanej decyzji nie powołano art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego 

osobom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

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.

■ Błędne oznaczenie organu administracji publicznej wydającego decyzje potwierdzające 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dwóch sprawdzonych sprawach w decyzjach administracyjnych potwierdzających prawo 

do świadczeń opieki zdrowotnej błędnie wskazano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kotli jako organ administracji publicznej, który je wydał. Nieprawidłowość dotyczy 

decyzji Nr ŚOZ.2.2015 z dnia 5.03.2015 r. w sprawie nr 1 (A.G) oraz decyzji Nr ŚOZ.1.2016 

z dnia 13.01.2015 r. w sprawie nr 3 (A.T.). 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, natomiast upoważniony pracownik winien podpisać się, jako osoba działająca 

z upoważnienia Wójta.

* Błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydawanych decyzjach.

W sprawie nr 3 (A.T.), w decyzji Nr ŚOZ.1.2016, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej, określono datę jej wydania na dzień 13.01.2015 r. zamiast 13.01.2016 r.



Ponadto w sprawie dotyczącej przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi decyzje administracyjne zawierały oczywiste omyłki pisarskie 

i rachunkowe. W decyzji Nr GOPS.4260.1.2015 z dnia 16.01.2015 r. błędnie przywołano 

okres przyznanej pomocy od 1.12.2015 r. zamiast od 1.01.2015 r., natomiast w decyzji 

Nr GOPS.4260.2.2015 z dnia 5.06.2015 r. wskazano kwotę odpłatności za realizację 

1 godziny świadczonej usługi w wysokości 7% tj. 0,53 zł zamiast w wysokości 7% tj. 1,05 zł. 

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.

B Brak wskazania w decyzji dotyczącej przyznania usług opiekuńczych jednoznacznego 

zakresu przyznanych usług opiekuńczych.

W sprawdzonej sprawie (J.P.) z decyzji administracyjnych nie wynikał jednoznacznie zakres 

przyznanych usług. Artykuł 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej stanowi, iż ośrodek 

pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce 

świadczenia.

Zespół kontrolny zwraca uwagę, że decyzja winna być sporządzona ze szczególną 

dbałością tak aby nie budziła jakichkolwiek wątpliwości. Winno z niej jasno wynikać jaki jest 

zakres usług. Nieprawidłowe jest określanie zakresu usług jako: „innych niezbędnych do 

funkcjonowania w środowisku”.

■ Brak potwierdzenia doręczenia decyzji administracyjnej w sprawie dożywiania dzieci.

W sprawie nr 4 (A.B.) stwierdzono brak potwierdzenia odbioru decyzji

Nr GOPS.415.134.2015 z dnia 17.12.2015 r.

Zgodnie z art. 39 organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem 

przez operatora pocztowego, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby 

lub organy. Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze 

wskazaniem daty doręczenia (art. 46 § 1 k.p.a.).

E Błędne ustalanie dochodu rodziny w sprawach dotyczących zasiłków stałych oraz 

dożywiania osób dorosłych.

1. W sprawie nr 1 (Z.B.) -  zasiłek stały, strona złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku 

stałego w miesiącu sierpniu 2015 r. Decyzją nr GOPS.410.12.2015 z dnia 3.09.2015 r. 

Ośrodek przyznał pomoc od 1.08.2015 r. -  31.08.2017 r. w wysokości 389,00 zł, przyjmując 

za dochód strony zasiłek pielęgnacyjny (153,00 zł), przy czym w uzasadnieniu decyzji 

wskazano, źe dochód strony wynosi 0,00 zł.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji, stwierdzono, iż Strona nabyła prawo do zasiłku 

pielęgnacyjnego od 1.07.2015 r. do 31.08.2017 r. w wysokości 153,00 zł m-nie. Pierwsza



wypłata świadczeń z wyrównaniem za okres od lipca 2015 r. do sierpnia 2015 r. nastąpiła 

w miesiącu wrześniu 2015 r.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że strona dochodem w postaci zasiłku 

pielęgnacyjnego dysponowała dopiero w miesiącu wrześniu 2015 r. zatem od miesiąca 

października należało przeliczyć wysokość przyznanego zasiłku stałego w związku ze zmianą 

dochodu strony o 10% odpowiedniego kryterium dochodowego (spowodowaną wypłaceniem 

zasiłku pielęgnacyjnego w miesiącu wrześniu 2015 r.).

Przyjąć należy, że przy ustalaniu dochodu, w oparciu o który przyznawane są 

świadczenia z pomocy społecznej, znaczenie ma faktycznie uzyskany dochód w danym 

miesiącu. Zgodnie z art. 8 ust. 12 ustawy -  w przypadku uzyskania jednorazowego dochodu 

należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny 

przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W związku z wypłatą w miesiącu wrześniu 2015 r. zasiłku pielęgnacyjnego kwotę 

świadczenia należało rozliczyć w równych częściach na miesiące, za które został on 

wypłacony i przyjąć, że strona dysponowała zasiłkiem pielęgnacyjnym dopiero w miesiącu 

wypłaty tj. wrześniu.

W związku z powyższym w okresie od 1.08.2015 r. do 30.09.2015 r. należało 

wypłacić stronie zasiłek stały w wysokości 529,00 zł (a nie jak tego dokonano w wysokości 

389,00 zł), natomiast od miesiąca października 2015 r. zmienić wysokość zasiłku stałego 

z kwoty 529,00 zł do kwoty 481 zł (w oparciu o nowe kryterium dochodowe i zasiłek 

pielęgnacyjny w wysokości 153,00 zł).

Zespół kontrolny zwraca uwagę, że decyzja winna być sporządzona ze szczególną dbałością, 

tak aby nie budzić jakichkolwiek wątpliwości. W uzasadnieniu winny być wskazane dane 

zgodne ze stanem faktycznym.

2. Podobnie w sprawie nr 2 (K.B.) -  zasiłek stały, rodzina 4 osobowa, strona złożyła wniosek 

o ustalenie prawa do zasiłku stałego w miesiącu lipcu 2015 r. Decyzją Nr GOPS.410.10.2015 

z dnia 21.07.2015 r. Ośrodek przyznał pomoc od 1.07.2015 r. -  31.07.2017 r. w wysokości

171,76 zł, przyjmując za dochód strony zasiłek pielęgnacyjny (wypłacony w lipcu 2015 r.), 

rentę rodzinną w wysokości 829,94 zł oraz zasiłek rodzinny w wysokości 154 zł.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji, stwierdzono, iż Strona nabyła prawo do zasiłku 

pielęgnacyjnego od 1.06.2015 r. do 31.07.2017 r. w wysokości 153,00 zł m-nie. Pierwsza 

wypłata świadczeń z wyrównaniem za czerwiec 2015 r. nastąpiła w miesiącu lipcu 2015 r.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że strona dochodem w postaci zasiłku 

pielęgnacyjnego dysponowała dopiero w miesiącu lipcu 2015 r. zatem od miesiąca sierpnia



należało przeliczyć wysokość przyznanego zasiłku stałego w związku ze zmianą dochodu 

strony o 10% odpowiedniego kryterium dochodowego (spowodowaną wypłaceniem zasiłku 

pielęgnacyjnego w miesiącu lipcu 2015 r.).

Przyjąć należy, że przy ustalaniu dochodu, w oparciu o który przyznawane są 

świadczenia z pomocy społecznej, znaczenie ma faktycznie uzyskany dochód w danym 

miesiącu. Zgodnie z art. 8 ust. 12 ustawy -  w przypadku uzyskania jednorazowego dochodu 

należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny 

przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W związku z wypłatą w miesiącu lipcu 2015 r. zasiłku pielęgnacyjnego kwotę 

świadczenia należało rozliczyć w równych częściach na miesiące, za które został on 

wypłacony i przyjąć, że strona dysponowała zasiłkiem pielęgnacyjnym dopiero w miesiącu 

wypłaty tj. lipcu.

W związku z powyższym w okresie od 1.07.2015 r. do 31.07.2015 r. należało 

wypłacić stronie zasiłek stały w wysokości 210,02 zł (a nie jak tego dokonano w wysokości

171,76 zł), natomiast od miesiąca sierpnia 2015 r. zmienić wysokość zasiłku stałego z kwoty 

210,02 zł do kwoty 171,77 zł.

3. W sprawie nr 3 (K.Sz.) -  dożywianie osób dorosłych, w aktach sprawy znajduje się 

dokument potwierdzający faktycznie uzyskany dochód przez stronę w miesiącu styczniu 

2015 r. Wynika z niego, iż od uzyskanego dochodu potrącono m.in. kwotę 81,00 zł z tytułu 

opłaty za bilet oraz kwotę 24,70 zł z tytułu członkostwa w związkach zawodowych. Ustalając 

dochód rodziny nie uwzględniono w nim ww. potrąceń w łącznej wysokości 105,70 zł. 

Ponadto do wniosku z dnia 22.10.2015 r. dołączone zostało oświadczenie strony z dnia 

22.10.2015 r. z którego wynika, iż w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku rodzina 

utrzymywała się m.in. z dochodu w wysokości 2.029,75 z tytułu pracy. Natomiast do wniosku 

z dnia 17.12.2015 r. dołączono, jako dokument potwierdzający wysokość osiągniętego 

dochodu w wysokości 1.885,21 zł wydruk z banku (potwierdzenie operacji).

Brak jest stosownego dokumentu potwierdzającego wysokość osiągniętego dochodu.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy 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 tytułu i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa 

nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;



- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone 

w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

W związku z powyższym kwota 105,70 zł nie powinna podlegać pomniejszeniu i winna 

zostać uwzględniona w dochodzie rodziny.

■ Błędne naliczenie odpłatności strony za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi.

W sprawdzonej sprawie w lutym 2016 r. naliczono i zobowiązano stronę do poniesienia 

odpłatności za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 17,33 zł. 

Zgodnie z § 4 ust. 7 rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych 

usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1597 ze zm.) -  jeżeli wyliczona kwota 

odpłatności za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest niższa od 

kwoty określonej w art. 38 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (tj. kwoty 20 zł), odpłatności 

nie pobiera się.

W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenia:

1. W celu ustalenia faktycznej sytuacji dochodowej osoby/rodziny przyjmować od osób 

osiągających dochód z prac dorywczych oświadczenia o wysokości uzyskanego dochodu. 

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.
K

3. W podstawie prawnej decyzji przywoływać wszystkie faktyczne przepisy, które legły 

u podstawy jej wydania, tj. przepisy prawa materialnego, prawa ustrojowego i prawa

9



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.

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

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Termin realizacji: na bieżąco.

4. W decyzjach administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazywać Wójta Gminy Kotla, 

jako organ wydający decyzję.

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.

5. Błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydawanych przez organ 

administracji publicznej decyzjach prostować w drodze postanowienia.

Podstawa prawna: art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Termin realizacji: na bieżąco.

6. W decyzjach administracyjnych ustalających pomoc w formie usług opiekuńczych 

wskazywać ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

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

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

Termin realizacji: na bieżąco.

7. Decyzje administracyjne doręczać stronom za pokwitowaniem przez operatora 

pocztowego, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. 

W przypadku doręczania pism w lokalu organu administracji publicznej, dopilnować aby 

odbierający pismo potwierdzał doręczenie mu pism swym podpisem ze wskazaniem daty 

doręczenia.

Podstawa prawna: art. 39, art. 42 § 2, art. 46 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Termin wykonania: na bieżąco.
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8 . Za dochód przyjmować 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: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 

składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne 

określone w odrębnych przepisach; kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych 

osób. W przypadku uzyskania jednorazowego dochodu należnego za dany okres, kwotę 

tego dochodu uwzględniać w dochodzie rodziny przez okres, za który uzyskano ten 

dochód.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 i 12 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.

9. Nie pobierać odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, gdy wyliczona kwota odpłatności za te usługi jest niższa od kwoty 

określonej w art. 38 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej (tj. kwoty 20 zł).

Podstawa prawna: § 4 ust. 7 rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.), art. 38 

ust. 4 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.

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. wa'™"""” ^  “'‘'‘".ĄSKIEGO

Otrzymują:
1. Pan Łukasz Horbatowski

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Polityki Społecznej

Wójt Gminy Kotla 
2. a/a

INSPEKTOR WOJEWÓDZKi
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Ewelina Zygmun




