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Pani
Małgorzata Matla
Kierownik
Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Chojnowie

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: 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 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Chojnowie, ul. Kolejowa 9, 59-225 Chojnów 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 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 kierowała Pani Małgorzata Matla żatrudniona 

od 8 lipca 1991 r. na stanowisku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Chojnowie.



Pani Małgorzata Matla jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 22 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 z nieprawidłowościami działania 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie 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 Miejska Chojnów realizuje zadania własne o charakterze 

obowiązkowym wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 

20 ustawy. Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 3, 7, 8, 9, 12 ustawy nie były realizowane, 

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

Potwierdzono, że 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 Miejska Chojnów realizuje zadania własne wynikające 

z art. 17 ust. 2 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy, nie realizuje natomiast zadań z art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3a 

ustawy, gdyż w okresie objętym kontrolą nie zgłaszano takiej potrzeby. Organ kontrolny 

ustalił, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 3 i 6 ustawy, a pozostałe zadania 

wynikające z art. 18 ust. 4, 7, 8 i 9 ustawy nie były wykonywane, bowiem nie ubiegano się 

o pomoc w tym zakresie. W przypadku zadania wynikającego art. 18 ust. 5 ustawy 

dotyczącego prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi ustalono, że osoby z terenu Miasta Chojnowa wymagające 

specjalistycznego wsparcia uczęszczają na zajęcia do Środowiskowych Domów Samopomocy 

w Chojnowie, które swoim działaniem obejmują obszar powiatu legnickiego.

W Gminie Miejskiej Chojnów zadanie wskazane w art. 110 ust. 5 ustawy nie jest 

realizowane z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie. Pracownicy socjalni w ramach 

świadczonej pracy socjalnej udzielają informacji o składaniu pozwów o alimenty. Ośrodek 

w ramach zadania z art. 110 ust. 4 ustawy koordynuje realizację Strategii, o której mowa 

w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Zgadnie z art. 110 ust. 6 ustawy, Ośrodek kierował wniosld o ustalenie niezdolności 

do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych
r

2



odrębnymi przepisami. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie 

składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka (art. 110 ust. 9) oraz 

przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

a) Sporządzanie wywiadów środowiskowych u osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia 

losowego na niewłaściwym druku wywiadu.

Wywiady środowiskowe w związku ze zgłaszaniem się osób poszkodowanych 

w wyniku zaistniałych zdarzeń losowych przeprowadzane były na druku wywiadu -  część I, 

zamiast na części VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego tj. zgodnie z § 8 

rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

b) Błędne oznaczenie organu administracji publicznej w decyzjach potwierdzających prawo 

do świadczeń opieki zdrowotnej;

We wszystkich decyzjach potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazano niewłaściwy organ wydający 

te decyzje. Organem właściwym, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, a nie Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Chojnowie.

c) Nieprawidłowe ustalenie dochodu strony, a w związku z tym wysokości zasiłku stałego 

w pierwszym miesiącu jego pobierania.

W sprawie nr 3 J.K. decyzją nr PS.410-183/15 z dn. 18.11.2015 r. przyznano zasiłek 

stały w wysokości 604 zł w listopadzie i od grudnia 2015 r. w kwocie 524,27 zł 

miesięcznie. Dochód październikowy strony został uznany jako utracony, a otrzymany 

dodatek mieszkaniowy od listopada 2015 r. (w kwocie 109,73 zł) nie został uwzględniony 

w dochodzie strony w miesiącu złożenia wniosku tj. w listopadzie. W związku z tym zasiłek 

stały w listopadzie 2015 r. został przyznany stronie w pełnej kwocie tj. 604 zł, zamiast 

w wysokości 524,27 zł, co spowodowało nadpłatę świadczenia w kwocie 79,73 zł.

Zgodnie z art. 8 ust. 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, pomniejszoną o: 1) miesięczne obciążenie



podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne 

określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 3) kwotę 

alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

W dniu 29.03.2016 r. i w dniu 14.04.2016 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Chojnowie przesłał informacje (pismo nr PS.4271.147.2016 z dnia 

23.03.2016 r. i nr PS.4271.164.2016 z dnia 13.04.2016 r.) odnośnie zmiany decyzji i zwrotu 

do budżetu Wojewody nadpłaconego w listopadzie 2015 r. zasiłku stałego w kwocie zgodnej 

z ustaleniami zawartymi w protokole tj. 79,73 zł.

d) Błędne wskazanie daty sporządzenia decyzji.

W sprawie nr 4 K.M. w związku ze zmianą dochodu strony od sierpnia 2015 r. decyzją 

nr PS.410-87/15 z dnia 11.08.2015 r. zmieniono wysokość zasiłku stałego. Z przedłożonej 

w czasie kontroli dokumentacji wynika, że w kwestii tej zostało wszczęte postępowanie 

i w dniu 16.09.2015 r. przeprowadzony został wywiad środowiskowy, anastępnie została 

wydana decyzja zmieniająca. Data sporządzenia decyzji jest, zatem niewłaściwa i winna 

zostać sprostowana zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a.

W wyniku kontroli sformułowane zostały następujące zalecenia:

1. Wywiady środowiskowe poprzedzające wydanie decyzji przyznającej zasiłek celowy 

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 

sporządzać na części VII kwestionariusza wywiadu środowiskowego dotyczącej osób i rodzin 

poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także 

klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego.

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.

2. W decyzjach administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń z opieki 

zdrowotnej wskazywać Burmistrza Miasta Chojnowa jako organ rozstrzygający sprawę. 

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, ze zm.). 

Termin wykonania: na bieżąco.



3. Za dochód uważać 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 uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej (...).

Podstawa prawna: art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

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

Termin wykonania: na bieżąco.

4. W drodze postanowienia prostować stwierdzone w wydanych decyzjach administracyjnych 

błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki.

Podstawa prawna: art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 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, W O JEW O D Y DOLNOŚLĄSKIEGO

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Polityki Społecznej

Otrzymują:
1. Pan Jan Serkies

Burmistrz Miasta Chojnowa 
2. a/a
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