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Pani
Elżbieta Mackiewicz
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żukowicach 
z siedzibą w Nielubi

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 9-11 marca 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 Żukowicach z siedzibą w Nielubi 51 a, 67-231 Żukowice.

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 

9 marca 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 Elżbieta Mackiewicz 

zatrudniona na stanowisku Kierownika, a następnie Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy



Społecznej w Żukowicach od dnia 1 lipca 2008 r. Pani Elżbieta Mackiewicz jest 

odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 18 kwietnia 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 wykonywanie zadań wynikających 

z ustawy o pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach 

w kontrolowanym zakresie.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny. 

Podczas kontroli stwierdzono, że dyrektor jak również osoby zatrudnione w Ośrodku 

na stanowiskach pracowników socjalnych -  realizujących pracę socjalną w środowisku, 

posiadają wymagane ustawą o pomocy społecznej kwalifikacje zawodowe. Zgodnie z art. 110 

ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, ośrodek pomocy społecznej winien zatrudniać 

pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy, w stosunku jeden 

pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców. W przypadku GOPS w Żukowicach wskaźnik ten 

jest spełniony.

Organ kontrolny ustalił również, że w okresie objętym kontrolą Gmina realizowała 

następujące 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 i 20. Zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9, 

12 i 15 nie były realizowane, gdyż Ośrodek nie był informowany o potrzebach w tym 

zakresie.

Gmina realizowała także zadania dotyczące art. 17 ust. 2 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy. 

Natomiast zadania art. 17 ust. 2 pkt 2, 3a ustawy nie były realizowane, gdyż w okresie 

objętym kontrolą nie zgłaszano takich potrzeb.

Ponadto organ kontrolny ustalił, że Gmina realizowała zadanie wynikające z art. 18 ust. 

1 pkt 6 ustawy. Pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 7, 8 i 9 ustawy nie 

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

Podczas czynności kontrolnych dokonano analizy dokumentacji dotyczącej 

przyznawania i wypłaty świadczeń. Stwierdzono, że dokumentacja prowadzona była 

właściwie. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustalano na podstawie 

dokumentów określonych w rozporządzeniu z dnia 8 czerwca 2.012 r. w sprawie rodzinnego 

wywiadu środowiskowego oraz art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Ustalanie
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kryterium dochodowego osób/rodzin wnioskujących o pomoc, wysokość ich dochodów oraz 

przyznawanych im świadczeń było prawidłowe. Rodzinne wywiady środowiskowe oraz 

decyzje administracyjne przyznające świadczenia sporządzane były terminowo. Z decyzji 

administracyjnych wynikało, kto jest odbiorcą świadczenia, jaka pomoc została udzielona 

i na jaki okres oraz wskazywany był sposób wypłaty i termin realizacji przyznanego 

świadczenia. Wszystkim decyzjom, których realizacja następowała przed ich 

uprawomocnieniem się, nadawany był rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 

108 k.p.a. Sposób doręczania decyzji był zgodny z art. 39 i art. 46 k.p.a.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składał Radzie Gminy coroczne 

sprawozdania z działalności Ośrodka (art. 110 ust. 9), kierował wnioski o ustalenie 

niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów 

określonych odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6), natomiast nie wytaczał powództwa

0 roszczenia alimentacyjne (art. 110 ust. 5), gdyż nie było takiej potrzeby. Ośrodek w ramach 

zadania z art. 110 ust. 4 ustawy koordynował realizację strategii, o której mowa w art. 17 ust.

1 pkt 1 ustawy, przyjętą Uchwałą Nr XXII/162/2013 Rady Gminy Żukowice z dnia 25 lutego 

2013 r. na lata 2013-2020.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Żukowicach nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Do wiadomości:
1 .Pan Krzysztof Wołoszyn 

Wójt Gminy Żukowice 
Żukowice 148 
67-231 Żukowice 

2. a/a
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