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Pomocy Społecznej 
w Miłkowicach

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 24 -  26 lutego 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 Miłkowicach, 

ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice, 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 wart. 18 ust. 1 ustawy, a także wybranych zadań wynikających z art. 110 

ustawy, obejmującą okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 24 lutego 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 kierowały:

1. Pani Agata Mikulska od 2.11.2015 r. do nadal,

2. Pani Ewa Guguła od 1.01.2013 r. -  30.09.2015 r.



Wyżej wymienione osoby są odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 23.03.2016 r. przez Panią Agatę Mikulską protokół kontroli, do 

którego nie wniesiono zastrzeżeń, zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną 

w toku kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Wojewoda Dolnośląski ocenił negatywnie działania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Miłkowicach 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 pkt2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy.

Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 1, 6, 7, 8, 9, 12, 15 nie były realizowane bowiem 

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

Dodatkowo stwierdzono, iż Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych obowiązywała w iatach 2010-2015. W chwili obecnej trwają prace nad 

opracowaniem dokumentu na kolejny okres.

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

pkt 1 i 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 6 

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

Gmina Miłkowice 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 Miłkowice 

nie posiada opracowanego wymaganego ustawowo ww. dokumentu.

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) oraz nie kierował 

wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia 

niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6).
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Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

- błędny, niejednolity tok postępowania w sprawach dotyczących udzielania schronienia,

- przyznawanie pomocy z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie 

całodziennego wyżywienia,

- lakoniczne, nierzetelne sporządzanie wywiadów środowiskowych w sprawach dotyczących: 

zasiłków okresowych, organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, zasiłków stałych,

- błędny sposób doręczania decyzji administracyjnych w sprawach: zasiłków okresowych, 

dożywiania dzieci, ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy 

społecznej, zasiłków celowych specjalnych,

- udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego na podstawie niekompletnego 

kwestionariusza wywiadu środowiskowego,

- błędnie udokumentowany dochód strony w sprawie dotyczącej zasiłku celowego,

- udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego bez wymaganego ustawowo wniosku,

- błędne ustalenie dochodu rodziny w sprawie dotyczącej dożywiania dzieci,

- błędnie wydana decyzja w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 

w domu pomocy społecznej oraz błędy nieistotne w wydawanych decyzjach 

administracyjnych w sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków stałych,

- zmiana odpłatności mieszkańca gminy za pobyt w dps pomimo braku zmiany dochodu 

strony o kwotę większą niż 10% stosownego kryterium dochodowego,

- przeprowadzenie wywiadu środowiskowego na niewłaściwym druku w sprawie udzielenia 

pomocy osobie mającej trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego,

- podpisanie decyzji administracyjnej na podstawie niewłaściwego upoważnienia.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że rejon działania kontrolowanej jednostki 

obejmuje Gminę Miłkowice zamieszkałą przez 6 360 mieszkańców (stan na 9.02.2016 r.). 

W Gminie Miłkowice z pomocy społecznej korzystało 47 rodzin (115 osób w rodzinach) oraz 

24 osoby samotne.

W Ośrodku na dzień kontroli zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych terenowych 

(3 etaty).

Zgodnie z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy -  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 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 Miłkowicach wskaźnik ten jest spełniony w odniesieniu do 

liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących korzystających z pomocy.

W sprawdzonych sprawach dotyczących udzielania schronienia, zapewnienia posiłku 

oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym stwierdzono następujące 

nieprawidłowości;

1. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie ma jednolitej polityki przyznawania pomocy 

osobom przebywającym w schroniskach dla bezdomnych. W sprawie nr 1 (Z.Z.) wydane 

zostały 3 decyzje, którymi Ośrodek zobowiązał się opłacić pobyt strony w schronisku oraz 

1 decyzja, w której orzekł skierować stronę do schroniska. W sprawach nr 2 (A.L.) i 3 (S.M.) 

wydawano decyzję na zasiłki celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 

w schronisku.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje 

w formie decyzji administracyjnej. Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, 

pracy socjalnej, poradnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia 

pogrzebu, a także przyznania biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji 

administracyjnej (ust. 2). Zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej decyzję 

administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, z wyjątkiem decyzji 

o odmowie przyznania biletu kredytowanego oraz decyzji w sprawach cudzoziemców, 

o których mowa w art. 5a, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu 

środowiskowego.

W związku z powyższym po otrzymaniu wniosku strony o pokrycie kosztów pobytu 

w schronisku i przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego należało wydać 

decyzję przyznającą tymczasowe miejsce noclegowe w schronisku. Zgodnie z art. 48 ust. 2 

ustawy -  udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca 

noclegowego m.in. w schroniskach. W decyzji należało wskazać m.in.: adres placówki dla 

osób bezdomnych, okres realizacji świadczenia od dnia (data rozpoczęcia pobytu) do dnia 

faktycznego pobytu w placówce, nie dłużej jednak niż do dnia (wskazać datę do kiedy pomoc
* i
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ta będzie udzielana). Należy mieć na uwadze, że pomoc w formie przyznania miejsca 

noclegowego w schronisku ma charakter tymczasowy, a decyzja w tym zakresie jest 

wydawana w ramach uznania administracyjnego.

Ponadto zaznaczyć należy, iż zgodnie z art. 36 pkt 1 lit c ustawy zasiłek celowy jest 

świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej natomiast schronienie zaliczane jest do grupy 

świadczeń niepieniężnych (art. 36 pkt 2 lit i). Przyznając pomoc winna ona być jasno 

określona. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż dany rodzaj pomocy należy wykazać 

w sprawozdaniach. Niedopuszczalne jest wówczas wykazywanie pomocy w formie pieniężnej 

(zasiłku celowego) jako pomocy przyznanej w formie schronienia.

2. W sprawie nr 1 (Z.Z.) decyzjami Nr GOPS 8212/zaw/17/2015 z dnia 9.01.2015 r., 

NrGOPS 8212/zaw/73/2015 z dnia 16.04.2015 r. Nr GOPS 8212/zaw/123/2015 z dnia

16.07.2015 r. przyznano stronie pomoc z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

w formie całodziennego wyżywienia.

Zespół kontrolny zwraca uwagę, iż w ramach programu wieloletniego, ze środków 

budżetu państwa przeznaczonych na wsparcie zadania własnego obowiązkowego gminy, 

może być opłacony jeden posiłek. Rada Ministrów w treści Programu użyła pojęcia „posiłek” 

w liczbie pojedynczej, a nie „wyżywienie” czy „całodzienne wyżywienie”. Należy, zatem 

zauważyć, iż założeniem jest finansowanie jednego, a nie kilku posiłków dziennie. 

Za przyjęciem powyższej interpretacji przemawia art. 48 ust. 1 ustawy, w którym także użyto 

pojęcia „posiłek”.

Zapis ten nie oznacza jednakże, że jednostki samorządu terytorialnego nie mogą 

pokrywać kosztów dodatkowego wyżywienia, poza programem, w placówkach które 

prowadzą całodzienne wyżywienie. Zadanie to może być realizowane bądź w formie zasiłku 

celowego, bądź w formie opłaty za dodatkowe wyżywienie przekazywane bezpośrednio na 

konto placówki.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

okresowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 5 (M.Cz.) wywiady środowiskowe z dnia 11.09.2015 r. i 13.10.2015 r. 

przeprowadzane były lakonicznie. Nie zawierały informacji na temat aktualnej sytuacji 

rodzinnej świadczeniobiorcy oraz oceny sytuacji rodziny i wniosków pracownika socjalnego.

Mając na uwadze § 2 ust. 5 rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712) stwierdzić należy,



że wywiad środowiskowy jest podstawowym instrumentem pracy pracownika socjalnego, 

który umożliwia mu zapoznanie się z sytuacją prawną i faktyczną osoby czy rodziny 

ubiegającej się o przyznanie świadczeń, a następnie podjęcie właściwych działań 

zmierzających do udzielenia właściwej pomocy. Powinien być sporządzony w sposób 

staranny i rzetelny. Jest bowiem protokołem z przesłuchania danej osoby, sporządzonym pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawidłowych informacji. Z prawnego 

punktu widzenia wywiad środowiskowy jest środkiem dowodowym za pomocą którego organ 

administracji ustala sytuację faktyczną. Wypełniony druk wywiadu jest dokumentem 

urzędowym sporządzonym przez uprawnionego pracownika w  prawem przewidzianej formie.

2. W sprawie nr 3 (D.M.) odbiór decyzji Nr GOPS8211.204.2015.zm z dnia 12.08.2015 r. 

nastąpił w siedzibie Ośrodka. Odbierający potwierdził doręczenie mu decyzji bez wskazania 

daty jej odbioru.

Zgodnie z art. 42 § 2 k.p.a -  pisma mogą być doręczane również w lokalu organu 

administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Na podstawie art. 46 

§ 1 k.p.a. odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem

ze wskazaniem daty doręczenia. W związku z powyższym pracownik winien dopilnować, aby 

doręczenie decyzji potwierdzone zostało zarówno podpisem jak i datą.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (W.B.) w dokumentacji znajduje się niekompletny kwestionariusz wywiadu 

środowiskowego z dnia 29.05.2015 r. Druk zawiera strony 1, 2 i 5. Pozostałych brakuje, 

w tym oceny sytuacji osoby/rodziny dokonanej przez pracownika socjalnego. Ponadto 

wywiad z dnia 19.10.2015 r. przeprowadzony został nierzetelnie, lakonicznie. Nie 

odzwierciedlał faktycznej sytuacji osoby. W pkt II Potrzeby i oczekiwania osoby/rodziny 

zgłoszone podczas przeprowadzania wywiadu widnieje zapis „Rodzina jest w trudnej sytuacji 

zawodowej i ekonomicznej”, natomiast pkt III Ocena sytuacji osoby/rodziny, wnioski 

pracownika socjalnego wypełniona została przez 3 różnych pracowników socjalnych.

Zespół kontrolny zwraca uwagę, że w sprawach z zakresu realizacji zasiłków 

celowych wywiady środowiskowe analogicznie jak w sprawach zasiłków okresowych w inny  

być sporządzane w sposób staranny i rzetelny, gdyż stanowią podstawowy instrument pracy 

pracownika socjalnego, na podstawie którego ustala on sytuację prawną i faktyczną osoby lub 

rodziny ubiegającej się o pomoc.

>
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Dodatkowo w aktach, jako dokument określający wysokość otrzymanej emerytury 

znajduje się oświadczenie strony, co jest niezgodne z art. 107 ust. 5b pkt 4 oraz 10, który 

stanowi, iż sytuację osobistą rodzinną dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się 

na podstawie decyzji właściwego organu w sprawie renty oraz dowodu otrzymania renty.

2. W sprawie nr 1 (W.B.) decyzją Nr GOPS 82128/327/15 z dnia 26.10.2015 r. przyznano 

stronie pomoc w formie zasiłku celowego. Pomoc została przyznana bez wymaganego ustawą 

wniosku o udzielenie pomocy. Zgodnie z art. 102 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. Pomoc 

społeczna, zgodnie z art. 102 ust. 2 może być przyznana z urzędu. Zespół kontrolny zwraca 

jednak uwagę, iż wszczęcie postępowania z urzędu, zgodnie z art. 61 § 2 k.p.a., wymaga 

zgody osoby zainteresowanej. Przed wydaniem stosownej decyzji organ winien uzyskać 

zgodę osoby zainteresowanej na udzielenie jej pomocy.

W sprawdzonych sprawach dotyczących organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (M.O.) stwierdzono, że wywiady środowiskowe z dnia 30.09.2014 r.,

25.03.2015 r. oraz 19.09.2015 r. przeprowadzone zostały w sposób lakoniczny i nierzetelny. 

Nie odzwierciedlały faktycznej sytuacji danej osoby:

- w części dotyczącej oceny sytuacji osoby/rodziny oraz wnioski pracownika socjalnego 

widnieje jedynie zapis: „Pani M.O. znajduje się w trudnej sytuacji zdrowotnej” . Na podstawie 

ww. zapisu stwierdzić należy, że pracownik w żaden sposób nie ocenił sytuacji strony.

Zespół kontrolny zwraca uwagę, że w sprawach z zakresu realizacji usług 

opiekuńczych wywiady środowiskowe analogicznie jak w sprawach zasiłków okresowych 

winny być sporządzane w sposób staranny i rzetelny, gdyż stanowią podstawowy instrument 

pracy pracownika socjalnego, na podstawie którego ustala on sytuację prawną i faktyczną 

osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.

W sprawdzonych sprawach dotyczących dożywiania dzieci stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

l.W  sprawie nr 1 (K.R.) odbiór decyzji Nr GOPS8223/73/2015 z dnia 31.08.2015 r. nastąpił 

w siedzibie Ośrodka. Odbierający potwierdził doręczenie mu decyzji bez wskazania daty jej 

odbioru.
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Zgodnie z art. 42 § 2 k.p.a -  pisma mogą być doręczane w lokalu organu administracji 

publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Na podstawie art. 46 § 1 k.p.a. 

odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty 

doręczenia. W związku z powyższym pracownik winien dopilnować, aby doręczenie decyzji 

potwierdzone zostało zarówno podpisem jak i datą.

2. W sprawie nr 3 (A.P.) ustalenie dochodu rodziny było nieprawidłowe. Decyzją 

Nr GOPS8223.227.2015 z dnia 28.12.2015 r. przyznano pomoc w formie posiłku na wniosek 

z dnia 1.12.2015 r. Ośrodek ustalając dochód strony policzył:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w wysokości 570 zł (przyznane od listopada 2015 r.

wypłacone stronie w grudniu 2015 r.),

- wynagrodzenie za pracę w wysokości 1 639,29 zł (uzyskane w miesiącu listopadzie 2015 r.)

- świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł (wypłacone stronie w miesiącu listopadzie 

2015 r.).

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 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

Zespół kontrolny zwraca uwagę, że przy ustalaniu dochodu, w oparciu o który 

przyznawane są świadczenia z pomocy społecznej, znaczenie ma faktycznie uzyskany dochód 

z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty z miesiąca, w którym 

wniosek został złożony. Faktyczne uzyskanie dochodu nastąpi wówczas, kiedy stronie 

zostaną wypłacone środki finansowe np. na konto lub do rąk własnych.

W związku z powyższym do dochodu rodziny należało wliczyć środki, którymi strona

faktycznie dysponowała w listopadzie 2015 r., tj. wynagrodzenie za pracę w wysokości 

1 639,29 zł oraz świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł.

W sprawdzonych sprawach dotyczących ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w domu pomocy społecznej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Z akt sprawy nr 1 (R.K.) wynika, że strona nie posiada żadnego dochodu i nie ma osób 

zobowiązanych do alimentacji, które mogłyby wnosić opłaty za jego pobyt w dps. Decyzją 

Nr GOPS054.4.odp.2015 z dnia 5.11.2015 r. ustalono odpłatność za pobyt w domu pomocy 

społecznej ponoszoną przez gminę, natomiast nie zwolniono strony z wnoszenia opłaty 

za pobyt w placówce.

Zgodnie z art. 104 k.p.a. organ administracji publicznej załatwia sprawę przez



wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzja ustala w sposób 

wiążący prawa lub obowiązki strony, wynikające z normy prawnej lub innego aktu prawnego. 

Treść rozstrzygnięcia jest równoznaczna z udzielonym uprawnieniem albo nałożonym 

obowiązkiem na stronę, a nie na gminę.

2.Z akt sprawy nr 2 (J.D.) wynika, że decyzjąNr GOPS054.1.odp.2014 z dnia 10.06.2014 r. 

ustalono odpłatność strony za pobyt w placówce w wysokości 1 595,97 zł miesięcznie. Strona 

posiadała dochód w wysokości 2 279,96 zł. W związku ze zmianą dochodu (waloryzacją 

emerytury od 1.03.15 r.) do kwoty 2 315,13 zł, nie przekraczającą 10% kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej, decyzją Nr GOPS5024/3/odp/2015 z dnia

10.04.2015 r. zmieniono odpłatność strony za pobyt w placówce do kwoty 1 620,59 zł 

miesięcznie od 1.04.2015 r.

Mając na uwadze art. 106 ust. 3b ustawy, strona winna nadal ponosić odpłatność 

w wysokości 1 595,97 zł. Zgodnie bowiem z treścią ww. zapisu - zmiana dochodu osoby 

samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenia 

niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 

10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie

3. W sprawie nr 2 (J.D.) stwierdzono brak potwierdzenia odbioru decyzji Nr GOPS/ 

5024/3/odp/2015 z dnia 10.03.2015 r. i Nr GOPS5024/3/odp/2015 z dnia 10.04.2015 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 kpa).

W sprawdzonych sprawach dotyczących udzielonej pomocy osobom mającym trudności 

w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. W sprawdzonej sprawie stwierdzono, że strona o pomoc do Ośrodka zwróciła się po raz 

pierwszy. Pracownik socjalny w celu ustalenia sytuacji faktycznej i prawnej przeprowadził 

wywiad środowiskowy na części IV (aktualizacja wywiadu).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 712) określa wzór 

kwestionariusza wywiadu. Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt 2 ww. rozporządzenia -



w przypadku, gdy osoba lub rodzina ubiegają się po raz pierwszy o przyznanie świadczenia, 

wypełnia się część I kwestionariusza wywiadu. Mając powyższe na uwadze, wywiad winien 

zostać sporządzony na części I, a nie IV kwestionariusza rodzinnego wywiadu 

środowiskowego.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków stałych 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (E.P.) decyzjąnr GOPS 8210/39/2013/zm3 z dnia 8.10.2015 r. zmieniono 

decyzję nr GOPS 8210/39/2013/zm2 z dnia 12.01.2015 r. przyznając pomoc w formie zasiłku 

stałego od miesiąca października 2015 r. w wysokości 604,00 zł rn-nie.

Natomiast w sprawie nr 4 (K.M.) decyzjąnr GOPS 8122.IV.5.2015.Z z dnia 21.01.2015 r. 

zmieniono decyzję nr GOPS 8122.IV.5.2013 z dnia 22.07.2013 r. przyznając pomoc w formie 

zasiłku stałego od miesiąca października 2015 r. w wysokości 281,00 zł m-nie.

W dokumentacji stwierdzono brak decyzji nr GOPS 8210/39/2013/zm2 z dnia 12.01.2015 r. 

oraz nr GOPS 8122.IV.5.2013 z dnia 22.07.2013 r. Decyzje te nigdy nie zostały wydane przez 

Dyrektora Ośrodka i doręczone stronom. W związku z powyższym stwierdzić należy, 

że ośrodek zmieniając wysokość przyznanej pomocy powołał się na nieistniejące dokumenty. 

Informacje zawarte w decyzji z dnia 8.10.2015 r. oraz 21.10.2015 r. są nieprawdziwe.

Artykuł 107 k.p.a. w sposób jasny i precyzyjny wskazuje jakie składniki winna zawierać 

decyzja. Jej rozstrzygnięcie winno być sformułowane ze szczególną dbałością o jasność

1 precyzję wypowiedzi, musi być jednoznaczne i nie budzić jakichkolwiek wątpliwości. 

Przede wszystkim organ wydający decyzje nie powinien w nich powoływać się na dokumenty 

nieistniejące.

2.W sprawie nr 1 (E.P.) decyzja nr GOPS 8210/39/2013/zm3 została podpisana przez 

Sekretarza Gminy na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Nr OP-0113/46/08 z dnia 

14.11.2008 r. Zgodnie z ww. dokumentem Wójt Gminy upoważnił Panią Ludwikę Duszeńko 

-  Klancko do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń, o których mowa w art. 39 ust.

2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 

ze zm.). Wskazany w upoważnieniu art. 39 ust. 2 ustawy stanowi, iż Wójt może upoważnić 

swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji 

administracyjnych w imieniu wójta w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 

publicznej o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
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Zespół kontrolny zwraca uwagę, iż na mocy art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej 

wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej 

upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach 

z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Natomiast na podstawie art. 

110 ust. 8 ustawy upoważnienie, o którym mowa powyżej może być udzielone innej sobie na 

wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej. Zatem należy stwierdzić, że wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) obligatoryjnie upoważnia kierownika ośrodka do wydawania decyzji. 

Oznacza to, iż ustawodawca pozbawił wójtów, burmistrzów, prezydentów miast kompetencji 

do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy 

społecznej, wprowadzając obowiązek ich wydawania przez kierowników, ewentualnie inne 

osoby, upoważnione w trybie z art. 110 ust. 8 ustawy.

Zatem, mając na uwadze, że w  sprawach pomocy społecznej znajdujemy zapisy 

dotyczące możliwości upoważnienia kierownika lub pracownika ośrodka, sekretarz gminy nie 

powinien podejmować decyzji w sprawach pomocy społecznej na podstawie art. 39 ust. 2 

ustawy o samorządzie gminnym.

3.Wywiady środowiskowe przeprowadzane były lakonicznie. Nie odzwierciedlały faktycznej 

sytuacji danej osoby/rodziny:

- w sprawie nr 3 (K.B.) w wywiadzie z dnia 7.09.2015 r. oraz w sprawie nr 4 (K.M.) 

w wywiadzie z dnia 15.04.2015 r. stwierdzono brak oceny sytuacji osoby/rodziny i wniosków 

pracownika socjalnego;

- w sprawie nr 5 (R.S.) w wywiadzie z dnia 9.03.2015 r. nie wskazano przyczyny wystąpienia 

z wnioskiem, informacji dotyczących wcześniejszego korzystania ze świadczeń pomocy 

społecznej lub pomocy instytucji.

Zespół kontrolny zwraca uwagę, że w sprawach z zakresu realizacji zasiłków stałych 

wywiady środowiskowe analogicznie jak w sprawach zasiłków okresowych winny być 

sporządzane w sposób staranny i rzetelny, gdyż stanowią podstawowy instrument pracy 

pracownika socjalnego, na podstawie którego ustala on sytuację prawną i faktyczną osoby lub 

rodziny ubiegającej się o pomoc.

W sprawdzonych sprawach dotyczących udzielania pomocy w formie zasiłków 

celowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 2 (LI.) odbiór decyzji Nr GOPS8212/168/2015 z dnia 24.09.2015 r. nastąpił 

w siedzibie Ośrodka. Odbierający potwierdził doręczenie mu decyzji bez wskazania daty jej
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odbioru. Zgodnie z art. 42 § 2 k.p.a -  pisma mogą być doręczane w lokalu organu 

administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Na podstawie art. 46 

§ 1 k.p.a. odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze 

wskazaniem daty doręczenia. W związku z powyższym pracownik winien dopilnować, aby 

doręczenie decyzji potwierdzone zostało zarówno podpisem jak i datą.

Ponadto Rada Gminy dnia 22.06.2004 r. podjęła Uchwałę Nr XVI/99/2004 w sprawie 

określenia wysokości, zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłków celowych na 

ekonomiczne usamodzielnienie.

W § 2 pkt 7 uchwały wskazano, że pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie może 

być udzielona w wysokości nieprzekraczającej 5 000,00 zł.

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. Pomocy w formie schronienia w schronisku dla bezdomnych udzielać poprzez 

przyznanie decyzją administracyjną tymczasowego miejsca noclegowego.

Podstawa prawna: art. 48 ust. 2, art. 106 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.

2. W ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 

ze środków budżetu państwa opłacać osobom uprawnionym jeden posiłek dziennie. 

Podstawa prawna: art. 48 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.

3. W celu ustalenia sytuacji faktycznej i prawnej osoby ubiegającej się o przyznanie 

świadczenia, a następnie podjęcia właściwych działań zmierzających do zaplanowania

pomocy, rodzinne wywiady środowiskowe sporządzać starannie i rzeteln ie.

1
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Kwestionariusz wywiadu wypełniać w całości, winien on zawierać wszystkie strony 

zgodnie z rozporządzeniem.

Podstawa prawna: § 2 ust. 5 rozporządzenia 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 doręczać stronom za pokwitowaniem przez pocztę, 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.

5. Wysokość dochodu z tytułu renty ustalać na podstawie decyzji właściwego organu 

w sprawie renty oraz dowodu otrzymania renty.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 5b pkt 4 i 10 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. W przypadku wszczęcia postępowania z urzędu 

każdorazowo pozyskiwać zgodę strony, a w razie nieuzyskania zgody -  postępowanie 

umorzyć.

Podstawa prawna: art. 102 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), art. 61 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

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

Termin wykonania: na bieżąco.

7. 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
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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.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 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.

8. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny. Zawierać w nich dane zgodne 

ze stanem faktycznym. Mając na uwadze sprawę dotyczącą ponoszenia odpłatności 

mieszkańca gminy za pobyt w domu pomocy społecznej - treść rozstrzygnięcia winna 

być równoznaczna z udzielonym stronie uprawnieniem albo nałożonym obowiązkiem 

na stronę a nie gminę. Ponadto mając na uwadze sprawy dotyczące zasiłków stałych 

w decyzjach powoływać się jedynie na dokumenty istniejące. Błędy pisarskie, 

rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w nich zawarte prostować w drodze 

postanowienia.

Podstawa prawna: art. 104, art. 107, art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 

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

Termin wykonania: na bieżąco

9. Zmiany wysokości odpłatności za świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej 

dokonywać, jeżeli kwota zmiany dochodu osoby samotnie gospodarującej lub rodziny 

przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Podstawa prawna: art. 106 ust. 3b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1-63 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

10. Sytuację osobistą rodzinną dochodową i majątkową osób lub rodzin ubiegających się 

o pomoc po raz pierwszy ustalać wypełniając części I kwestionariusza wywiadu. 

Podstawa prawna: pkt 2 objaśnień do rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2012 r.

w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712).

Termin wykonania: na bieżąco.
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Niezależnie od powyższego, organ kontrolny zwraca uwagę, iż nieprawidłowe jest 

podpisywanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej przez Sekretarza 

Gminy na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Nr OP-Ol 13/46/08 z dnia 14.11.2008 r. 

wydanego na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Zapis ten daje 

uprawnienie do upoważnienia przez Wójta swoich zastępców lub innych pracowników urzędu 

gminy do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta w indywidualnych 

sprawach z zakresu administracji publicznej o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

W ustawie o pomocy społecznej w art. 110 ust. 7 oraz art. 110 ust. 8 zawarte zostały 

przepisy szczególne, które nakładają obowiązek upoważnienia kierownika lub pracownika 

ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu 

pomocy społecznej w związku z czym sekretarz gminy nie powinien podejmować decyzji 

w powyższym zakresie na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

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 Dawid Artur Stachura 
Wójt Gminy Miłkowice
ul. II Armii Wojska Polskiego 71 
59-222 Miłkowice

2. a/a

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Polityki Społecznej

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI 

<v?J<U'acccu<'^ k l r f '  
Ewelina Zygmunt
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