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Pani
Aleksandra Sykstus
Kierownik 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Malczycach

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 1 6 - 1 7  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 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 Malczycach, 

ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce, 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 16 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 Aleksandra Sykstus, która jest 

odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.



Podpisany w dniu 16.04.2016 r. przez Panią 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 Malczycach 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, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 16a, 17, 18, 19 ustawy.

Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9, 15, 20 ustawy nie były realizowane, 

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

Dodatkowo stwierdzono, iż Gmina Malczyce nie posiada Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych od 2013 r. (art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy). Ponadto 

nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach chronionych (art. 17 ust. 1 pkt 12 

ustawy).

Ustalono, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 

5 ustawy. Nie realizuje natomiast zadań z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3, 3a, 4 ustawy.

Organ kontrolny ustalił, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 4, 6 

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

realizowane. Gmina Malczyce nie prowadzi i nie rozwija infrastruktury środowiskowych 

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

Ośrodek nie realizuje zadania wskazanego w art. 110 ust. 4 ustawy tj. nie koordynuje 

realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, gdyż Gmina Malczyce 

od 2013 r. nie posiada opracowanego wymaganego ustawowo ww. dokumentu.

Kierownik 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). W okresie objętym 

kontrolą kierował wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia 

niepełnosprawności do właściwych organów (art. 110 ust. 6).

Na sformułowanie oceny, oprócz ustaleń pozytywnych, wpływ miały również 

następujące nieprawidłowości:
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a) wykonywanie przez pracowników socjalnych dodatkowych zadań niewynikających 

z ustawy o pomocy społecznej,

b) brak oświadczenia stron o wysokości uzyskanego dochodu w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku w sprawach dotyczących zasiłków okresowych, dożywiania dzieci oraz 

osób dorosłych,

c) błędnie dokumentowany dochód z tytułu zatrudnienia w sprawach dotyczących zasiłków 

okresowych oraz dożywiania dzieci,

d) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawie udzielenia pomocy na pokrycie 

wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na niewłaściwym druku,

e) nierzetelnie sporządzane sprawozdania,

f) błędnie ustalona wysokość dochodu rodziny w sprawie zasiłku stałego,

g) ustalenie prawa do pomocy w formie dożywiania bez wymaganego wniosku.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik GOPS w Malczycach spełnia 

odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy

0 pomocy społecznej tj. posiada wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz 

specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni zatrudnieni 

w Ośrodku spełniają wymogi odnośnie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 116 i 156 

ww. ustawy.

W okresie objętym kontrolą dodatek do wynagrodzenia 250 zł wynikający z art. 121 ust. 

3a ustawy o pomocy społecznej otrzymywali wszyscy pracownicy socjalni terenowi 

zatrudnieni w GOPS.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje obszar Gminy Malczyce zamieszkały 

przez 5 794 mieszkańców. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 

9 osób, w  tym 3 pracowników socjalnych terenowych (3 etaty). Zgodnie z art. 110 ust. 11 i 12 

ustawy o pomocy społecznej, 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

1 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.
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W przypadku GOPS w Malczycach zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych 

w pełnym wymiarze czasu pracy, nie mniej jednak pracownicy socjalni oprócz pracy socjalnej 

wykonują inne dodatkowe zadania niewynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Zapis w powyższym kształcie został utworzony nie bez przyczyny. Zatrudnienie 

pracowników socjalnych we wskazanych proporcjach daje gwarancję wykonywania pracy 

socjalnej w sposób efektywny, i co najważniejsze, skuteczny w rozwiązywaniu trudnych 

sytuacji życiowych osób korzystających z tej formy wsparcia oferowanej przez system 

pomocy społecznej. W związku z tym bardzo ważnym elementem polityki społecznej 

na szczeblu lokalnym (gminnym) jest utrzymanie zatrudnienia pracowników socjalnych 

w proporcjach określonych w przedmiotowym przepisie prawnym. Utrzymanie zatrudnienia 

na wskazanym minimalnym poziomie daje szansę na odpowiednie -  profesjonalne wsparcie 

osób lub rodzin znajdujących się w kryzysie, czego efektem może być całkowite 

usamodzielnienie się osoby lub rodziny, finansowe lub emocjonalne, a tym samym 

uniezależnienie się od systemu pomocy społecznej na dłuższy okres czasu.

Praca socjalna polega przede wszystkim na wspieraniu osób i rodzin w przezwyciężeniu 

trudnych sytuacji życiowych.

Mając powyższe na uwadze należy zaznaczyć, że realizacja innych zadań nie może 

powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może 

naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy 

społecznej. Wykonywanie dodatkowych zadań nie powinno odbywać się kosztem pracy 

socjalnej z klientem, która w tym czasie mogłaby być prowadzona. W związku z powyższym, 

stwierdzić należy, iż pomimo zatrudnienia 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze 

czasu pracy, nie realizują oni w pełnym wymiarze czasu pracy zadań ustawowo 

przewidzianych dla pracowników socjalnych.

Wobec powyższego GOPS w Malczycach nie spełnia wskaźnika zatrudnienia 

określonego w ww. przepisie.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

okresowych stwierdzono następujące nieprawidłowości;

1. W sprawie nr 1 (H.M.) do dochodu rodziny w miesiącu lipcu oraz sierpniu 2015 r. 

doliczono kwotę po 200,00 zł z tytułu prac dorywczych. W dokumentacji stwierdzono brak 

oświadczenia strony potwierdzającego wysokość osiągniętego dochodu. Zgodnie z art. 107 

ust. 5 ustawy -  pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy może domagać 

się od osoby lub rodziny złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym.
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W związku z powyższym w analizowanej sprawie należało skorzystać z uprawnienia 

wynikającego z art. 107 ust. 5 ustawy i domagać się stosownego oświadczenia.

2.W sprawie nr 2 (E.U.) dołączane do akt zaświadczenia o wysokości osiągniętego 

wynagrodzenia (11 sztuk) 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.

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 rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, a nie na części YII 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 dożywiania dzieci stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. W sprawach nr 1 (D.M.), nr 3 (A.D.) 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
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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.

2. W sprawie nr 3 (A.D.) w aktach dotyczących przyznania pomocy w formie posiłku dla 

dziecka decyzją Nr GOPS/8129/SŚ/1062/P-15/393/2015 z dnia 4.09.2015 r. brakowało 

oświadczenia Strony o wysokości osiągniętych dochodów w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku. Dochód rodziny ustalany był na podstawie błędnego zaświadczenia 

o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia konkubenta Strony oraz zaświadczeń 

o wysokości pobieranych świadczeń rodzinnych i alimentów. Brakowało natomiast 

oświadczenia Strony o wysokości dochodów uzyskanych w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku, w tym dochodów osiągniętych z 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.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków stałych 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

l.W  sprawie nr 2 (E.K.) decyzją nr GOPS/8122/ZS/1612/2015 z dnia 29.12.2015 r. 

zmieniono wysokość zasiłku stałego do kwoty po 481,00 zł od 1.01.2016 r.

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

pielęgnacyjnego od 31.10.2015 r. do 31.12.2016 r. w wysokości 153,00 zł miesięcznie. 

Pierwsza wypłata świadczeń z wyrównaniem za okres od grudnia 2015 r. do stycznia 2016 r. 

nastąpiła w miesiącu styczniu w wysokości 306,00 zł.

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

pielęgnacyjnego dysponowała dopiero w miesiącu styczniu 2016 r. w związku z czym 

od miesiąca lutego należało przeliczyć wysokość przyznanego zasiłku stałego w związku ze 

zmianą dochodu strony o 10% odpowiedniego 'kryterium dochodowego (spowodowaną 

wypłaceniem zasiłku pielęgnacyjnego w miesiącu styczniu 2016 r.).
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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 styczniu 2016 r. zasiłku pielęgnacyjnego w łącznej 

wysokości 306,00 zł za okres od 1.12.2015 r. do 31.01.2016 r. 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. styczniu.

W związku z powyższym zmiana wysokości zasiłku stałego z kwoty 604,00 zł 

do kwoty 481,00 zł winna nastąpić od miesiąca lutego 2016 r.

W sprawdzonych sprawach dotyczących udzielania pomocy w formie dożywiania osób 

dorosłych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (M.A.) do dochodu rodziny w październiku 2015 r. doliczono kwotę 300,00 

zł z prac dorywczych. W aktach sprawy stwierdzono brak dokumentu potwierdzającego 

wysokość osiągniętego dochodu. Zespół kontrolny zwraca uwagę, iż w analizowanej sytuacji 

należało skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 107 ust. 5 ustawy o pomocy 

społecznej, który pozwala domagać się oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym 

w przypadku gdy ma ono wpływ na ustalenie uprawnienia do pomocy.

2. W sprawie nr 3 (E.J.) strona każdorazowo składała wnioski o udzielenie pomocy na zakup 

materiałów budowlanych oraz dofinansowanie do zaległości czynszowych (wnioski z dnia:

7.05.2015 r., 9.07.2015 r., 8.10.2015 r.). W odpowiedzi na złożone wnioski Ośrodek 

decyzjami: Nr GOPS/8129/589/D-l 12/244/2015 z dnia 15.05.2015 r., Nr GOPS/8129/890/D- 

158/336/2015 z dnia 15.07.2015 r., Nr GOPS/8129/1307/D-229/503/2015 z dnia

13.10.2015 r. przyznał pomoc w postaci zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku 

lub produktów żywnościowych z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

Z przeprowadzonych wywiadów środowiskowych nie wynikało, aby strona oczekiwała 

wsparcia z przeznaczeniem na zakup żywności. Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy -  

świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej 

przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej 

przedstawiciela ustawowego. Złożone przez stronę wnioski w sposób jasny i precyzyjny 

określają żądanie z jakim występuje do Ośrodka. W związku powyższym podanie powinno
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zostać rozpatrzone pod kątem przyznania pomocy na remont oraz opłaty, tym bardziej, 

iż z treści przeprowadzonego wywiadu środowiskowego nie wynika, aby strona oczekiwała 

innej formy pomocy.

W zakresie sporządzania sprawozdawczości stwierdzono następujące nieprawidłowości:

l.W  sprawozdaniu rocznym MPiPS-3 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej -  

pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2015 r. w dziale 3 Rzeczywista liczba rodzin i osób 

objętych pomocą społeczną nie wykazano żadnej osoby, z którą prowadzona była praca 

socjalna w oparciu o kontrakt socjalny.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż w sprawie Pana P.Ch. zawarty został 

kontrakt socjalny typu „A”. Stosowna dokumentacja znajdowała się w aktach kontrolowanej 

sprawy. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy że dane zawarte w sprawozdaniu nie są 

spójne z stanem faktycznym.

Ponadto Rada Gminy Uchwałą Nr XIX/97/04 z dnia 16 lipca 2004 r. określiła zasady 

przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady zwrotu tych świadczeń.

W § 1 pkt 2 uchwały -  ustalono koszt świadczenia 1 godziny usług opiekuńczych 

w wysokości kosztów poniesionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w planowanym na dany rok rozdziale 85219, podzielonych przez liczbę wypracowanych 

godzin przez opiekunki domowe.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że ww. 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 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 § 2 pkt 6 uchwały wskazano, że wysokość świadczenia na ekonomiczne 

usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze zależna jest 

od warunków bytowych zainteresowanego, rodzaju proponowanego przedsięwzięcia oraz 

posiadanych środków. Nie może jednak przekraczać 10-krotności minimalnej płacy.

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. Uregulować kwestię zatrudnienia pracowników socjalnych tak, aby na jednego 

pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy przy realizacji 

zadań nałożonych ustawowo przypadało 2000 mieszkańców lub nie więcej niż 

50 rodzin i osób samotnie gospodarujących, przy czym pamiętać należy, że ośrodek 

powinien zatrudniać w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników 

socjalnych.

Podstawa prawna: art. 110 ust. 11 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: niezwłocznie.

2. 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.
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3. 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.

4. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób lub rodzin 

poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego ustalać wypełniając część 

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.

5. Przekazywaną do wojewody sprawozdawczość sporządzać w sposób staranny 

i rzetelny. W sprawozdaniach wykazywać dane zgodne ze stanem faktycznym. 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 17 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.

6. Świadczenia z pomocy społecznej udzielać na wniosek osoby zainteresowanej, 

jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej 

lub jej przedstawiciela ustawowego. Rozstrzygnięcie decyzji winno być adekwatne 

do prośby zawartej we wniosku.

Podstawa prawna: art. 102 ust. 1 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.

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

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

dochód.

10



Podstawa prawna: art. 8 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

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

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 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 Piotr Frankowski 
Wójt Gminy Malczyce 
ul. Traugutta 15 
55-320 Malczyce

2. a/a
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