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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia"^ ' maja 2016 r.

PS-KNPS.431.6.10.2016.MB1

Pani
Krystyna Joniec
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gaworzycach

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 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 Gaworzycach, 

ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce 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 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 trakcie kontroli jednostką kierowała Pani Krystyna Joniec, która od dnia 1 stycznia 

2006 r. jest zatrudniona na stanowisku Kierownika GOPS w Gaworzycach.

Pani Krystyna Joniec jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień.



Podpisany w dniu 25 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 negatywnie działania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Gaworzycach 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, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20 ustawy. Natomiast 

zadania z art. 17 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 16a 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, 4 i 6 ustawy. 

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

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

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

W Gminie Gaworzyce 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). 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składał Radzie Gminy coroczne 

sprawozdania z działalności Ośrodka (art. 110 ust. 9), natomiast nie wytaczał powództwa

0 roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art. 110 ust. 5).

W trakcie kontroli stwierdzono, że Uchwałą Nr XXII/117/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. 

Rada Gminy Gaworzyce określiła zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

1 specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 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 usługi opiekuńcze 

i 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 3 powyższej Uchwały wskazano, iż świadczeniobiorca ponosi 

odpłatność według stawek określonych w tabeli. Zgodnie z tabelą dokonano (wyrażonych 

w procentach) ustaleń o wysokości odpłatności. Procentową wysokość odpłatności 

uzależniono od dochodu osoby samotnie gospodarującej albo osoby gospodarującej 

w rodzinie w odniesieniu do kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej według 

podziału:

1) od 101 - 120, 2) 121-150, 3) 151-180, 4) 181-200, 5) 201-250, 6) 251-300, 7) 301 i więcej. 

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 120 % do 120,99%, 2) powyżej 150% do 150,99%, 3) powyżej 

180% do 180,99 %, 4) powyżej 200% do 200,99%, 5) powyżej 250% do 250,99%, 6) 

powyżej 300% do 300,99%.

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, brak uchwały w sprawie wysokości oraz 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na 

ekonomiczne usamodzielnienie. Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej, rada 

gminy określa w drodze uchwały, wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania 

i zwrotu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie.

3



Ponadto stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą nie zawarto żadnego kontraktu 

socjalnego.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił: „Nie zawarto w 2015 r. i do dnia kontroli żadnego 

kontraktu z  klientami z  powodu niechęci ze strony podopiecznych, ich bierna postawa, 

uzależnienia, niezrozumienie przez podopiecznego istoty zawartego kontraktu. Osoby 

korzystające z pomocy socjalnej ciężko jest przekonać do zawarcia kontraktu, podopieczni nie 

chcą zobowiązywać się do realizacji konkretnych działań na piśmie, występują trudności 

w sprecyzowaniu działań tj. zobowiązań klientów OPS, nie ma u nich woli współpracy. (...) 

Decydujący wpływ mają zasoby finansowe gminy. Podchodząc do kontraktu, pracownik 

socjalny musi zaoferować klientowi coś konkretnego, coś co go zmotywuje do działań, 

pracownik socjalny poza wywiadem nie posiada nic co by motywowało stronę 

do podpisywania kontraktu. Ponadto nie bez znaczenia jest liczba zatrudnionych 

pracowników socjalnych oraz liczba zadań nałożonych na pojedynczych pracowników

Zespół kontrolny zwraca uwagę, że kontrakt socjalny jest umową zawartą przez 

pracownika socjalnego z rodziną lub osobą ubiegającą się o pomoc. Jego celem jest 

przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie 

jego postanowień mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia 

decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której osoba ubiegająca się o pomoc odmawia 

zawarcia kontraktu, a mimo tego otrzymuje pomoc. To pracownik socjalny winien 

motywować do podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji rodzinnej, dochodowej 

i majątkowej.

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

- brak spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych, świadczących pracę 

socjalną w środowisku, zarówno w odniesieniu do liczby mieszkańców gminy jak i liczby 

rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną,

- błędny tok postępowania w sprawach dotyczących udzielania schronienia,

- wskazanie w decyzjach administracyjnych nieprawidłowej bądź niepełnej podstawy prawnej 

w sprawach dotyczących zasiłków okresowych, zasiłków celowych, specjalnych zasiłków 

celowych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową,

- błędne ustalenie dochodu rodziny w sprawie zasiłku celowego i zasiłku stałego,

- brak przestrzegania procedur postępowania określonych przepisami ustawy w sprawach



dotyczących przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych,

- ustalenie uprawnienia do pomocy w formie posiłku dla dzieci za okres poprzedzający 

złożenie wniosku bez stosownej adnotacji, iż pomoc została udzielona z urzędu,

- lakoniczne, nierzetelne sporządzanie wywiadów środowiskowych w sprawach dotyczących 

zasiłków stałych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi,

- błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydawanych decyzjach 

dotyczących przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi i zasiłku stałego,

- brak wskazania w decyzjach dotyczących przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi oznaczenia organu, który je wydał oraz podpisu 

z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do 

wydawania decyzji,

- zakres usług wykazany w decyzjach dotyczących usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi nie jest tożsamy z zakresem usług wykazanym w karcie 

świadczeń.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Gaworzyce zamieszkałą 

przez 4.033 mieszkańców (według stanu na dzień 31.01.2016 r.), w tym 161 rodzin i osób 

samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną. W Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Gaworzycach na dzień kontroli zatrudnionych było 2 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.

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 wykonywanie pracy socjalnej przez 

mniejszą liczbę pracowników socjalnych, niż normy zatrudnienia określone w przepisach 

o pomocy społecznej, może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy 

społecznej.

W GOPS w Gaworzycach wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych, zarówno 

w odniesieniu do liczby mieszkańców gminy jak i liczby rodzin i osób samotnie 

gospodarujących, nie jest spełniony.

W sprawdzonych sprawach dotyczących udzielania schronienia, zapewnienia posiłku 

oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym stwierdzono następujące 

nieprawidłowości;

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach przyznając pomoc w formie 

schronienia przyjął następującą procedurę postępowania:

Pismem z dnia 30.10.2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrzu zwrócił 

się z prośbą do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaworzycach o wyznaczenie 

miejsca skierowania osób bezdomnych: Pani M.Ż. oraz syna P.Cz., którzy ostatni adres 

zameldowania posiadali na terenie Gminy Gaworzyce. W odpowiedzi, pismem z dnia

12.11.2015 r. GOPS w Gaworzycach poinformował, iż kieruje ww. osoby do schroniska 

OAZA ul. Dąbrowskiego 5, 42-504 Będzin Łagisza. Jednocześnie poinformowano, iż 

przeprowadzono rozmowę telefoniczną z kierownikiem schroniska i ustalono, że ww. osoby 

mogą być przyjęte do placówki. Następnie Ośrodek wydał skierowanie w formie pisma, 

adresowane do schroniska z którego wynika, iż kieruje ww. osoby do placówki.

Dnia 19.11.2015 r. do Ośrodka w Będzinie wpłynął wniosek Pani M.Ż o zasiłek 

celowy na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia w OAZA, zasiłek celowy na zdjęcia do 

dowodu, środki czystości i odzież zimową.

Sytuację osobistą, rodzinną i dochodową potwierdzano w wywiadzie środowiskowym 

przeprowadzonym w miejscu pobytu dnia 18.11.2015 r. Do wywiadu dołączono oświadczenie 

Strony, z którego wynika, że wyraża ona zgodę na przekazanie pomocy za pobyt
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i wyżywienie na kontro schroniska. Pozostałą część przyznanej pomocy prosi przekazać 

przekazem pocztowym.

Analogiczna sytuacja powtarza się w miesiącu styczniu 2016 r.

W wyniku tak zgromadzonej dokumentacji GOPS w Gaworzycach przyznaje 

decyzjami zasiłki celowe na pokrycie kosztów pobytu w schronisku (decyzje: 

Nr O/ŚS/412/372/2015 z dnia 9.12.2015 r., Nr O/ŚS/412/426/2015 z dnia 9.12.2015 r., 

Nr O/ŚR/412/55/2016 z dnia 26.01.2016 r.) oraz decyzje przyznające zasiłki okresowe 

na częściowe pokrycie kosztów pobytu w schronisku (decyzje: Nr O/ŚR/411/364/2015 z dnia

7.12.2015 r., Nr O/Ś S/411/54/2016 z dnia 26.01.2016 r.). Następnie Schronisko OAZA  

wystawia fakturę opiewającą na kwotę równoznaczną z przyznanymi zasiłkami celowymi. 

Ośrodek reguluje należność na wskazany rachunek bankowy. Stronie przekazem pocztowym 

przekazywane są środki przyznane w formie zasiłków okresowych, z których część 

przeznaczona zostaje na pokrycie pozostałych kosztów pobytu w placówce.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt i) ustawy, schronienie jest świadczeniem niepieniężnym 

z pomocy społecznej w związku z czym nie powinno być przyznane w formie świadczenia 

pieniężnego (zasiłku celowego, okresowego).

Ponadto zgodnie z art. 106 ust. 1 i 2 ustawy przyznanie świadczeń z pomocy 

społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej za wyjątkiem 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.

Mając powyższe na uwadze, 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 

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
1

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
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w sprawozdaniach. Błędem jest wówczas wykazywanie pomocy w formie pieniężnej (zasiłku 

celowego) jako pomocy przyznanej w formie schronienia.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

okresowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W podstawie prawnej wydawanych decyzji powoływano jedynie art. 38 i art. 106 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego z tym, że kodeks postępowania administracyjnego 

został określony w skrócie (k.p.a.) bez wskazania pełnej nazwy i źródła publikacji.

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.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (K.O.) w dokumentacji znajduje się zaświadczenie z dnia 17.12.2015 r. 

o wynagrodzeniu z którego wynika, iż pracownik otrzymał wynagrodzenie brutto 

w wysokości 2 067,50 zł pomniejszone o: zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości

282,00 zł; składkę na ubezpieczenie społeczne w wysokości 27,42 zł; składkę 

na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 15,53 zł oraz inne potrącenia w wysokości 54,24 zł.

Ustalając dochód rodziny nie uwzględniono w nim kwoty potrącenia w wysokości 

54,24 zł wykazanej w zaświadczeniu jako „inne”.

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 54,24 zł nie powinna podlegać pomniejszeniu i winna 

zostać uwzględniona w dochodzie rodziny.



2. W podstawie prawnej wydawanych decyzji powoływano jedynie art. 7, art. 8, art. 39 

i art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 104 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego z tym, że kodeks postępowania 

administracyjnego został określony w skrócie (k.p.a.) bez wskazania pełnej nazwy i źródła 

publikacji.

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.

W sprawdzonych sprawach dotyczących organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Ośrodek świadczył usługi opiekuńcze, ale nie przestrzega procedur postępowania 

określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej, tj. strony nie składały wniosków 

o udzielenie pomocy, pracownicy socjalni nie sporządzali wywiadów, natomiast kierownik 

nie wydawał stosownych decyzji w tym zakresie.

Kierownik Ośrodka przedstawił procedurę przyznawania i sprawowania usług opiekuńczych: 

„W kontrolowanym okresie usługami opiekuńczymi objęto 2 osoby w podeszłym wieku 

na wniosek pracownika socjalnego, który podczas wizyty w środowisku uznał, iż osoby 

te wymagają wsparcia osoby drugiej. W styczniu 2015 r. jedną z tych osób skierowano 

do Zakładu Opiekuńczo -  Leczniczego, która następnie zmarła.

Pracownik socjalny potrzebę przyznania usług zgłosił kierownikowi Ośrodka. Kierownik 

przedstawiła potrzebę zatrudnienia opiekunki władzom gminy, w wyniku zgłoszonej potrzeby 

została zatrudniona opiekunka w ramach umowy zlecenia, która codziennie w dni robocze 

sprawuje opiekę nadA.K.

Usług opiekuńczych nie zawarto zgodnie z  art. 106 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, 

ponieważ błędnie uznano, że wystarczy sama umowa zlecenie bez wydawania decyzji 

administracyjnej.

Klientka została poinformowana ustnie, że została skierowana do niej opiekunka, która 

będzie wykonywała następujące obowiązki: podawanie leków, utrzymywanie w czystości 

mieszkania, zmiana pampersów, mycie, kąpiel, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, 

robienie zakupów artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym, 

przynoszenie do mieszkania drewna, węgla.
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Za powyższe usługi klientka nie ponosi odpłatności, gdyż zgodnie z powyższą Uchwałą 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik ośrodka może całkowicie zwolnić osohę 

z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Pracownik socjalny przekazała dla podopiecznej kartę czasu pracy i poinformowała

0 potrzebie potwierdzania czasu pracy opiekunki. Klientka w danym dniu potwierdza swym 

podpisem w karcie pracy opiekunki wykonanie usługi.

Pracownik socjalny sprawdza na bieżąco wykonywanie tych usług w trakcie wizyty 

w środowisku i rozmowy z klientką i opiekunką ”.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 i 2 ustawy osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby 

lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona oraz osobie 

w rodzinie, której rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie 

mogą takiej pomocy zapewnić, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz, 

w miarę możliwości, zapewnienie kontaktu z otoczeniem (art. 50 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 106 ust. 1 i 2 ustawy przyznanie świadczeń z pomocy społecznej 

następuje w formie decyzji administracyjnej za wyjątkiem świadczeń w postaci interwencji 

kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu

samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni

1 noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznania biletu kredytowanego.

Mając powyższe na uwadze, po otrzymaniu wniosku strony o przyznanie usług 

opiekuńczych lub wniosku pracownika socjalnego za zgodą osoby zainteresowanej 

i przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego należało wydać decyzję

przyznającą usługi opiekuńcze. Zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy -  Ośrodek, przyznając usługi

opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż dany rodzaj pomocy należy wykazać

w sprawozdaniach.

W sprawdzonych sprawach dotyczących dożywiania dzieci stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 3 (D.S.) decyzją Nr O/ŚS/415/127/2015 z dnia 12.01.2015 r. przyznano 

pomoc w formie posiłku od daty wcześniejszej, niż data wpływu do Ośrodka wniosku 

o udzielenie tej formy pomocy.
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Przyznanie posiłku od daty wcześniejszej niż faktyczna data złożenia wniosku przez 

stronę powinno mieć uzasadnienie w udzieleniu pomocy w formie posiłku z urzędu -  zgodnie 

z art. 102 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

W aktach nie udokumentowano pisemnie faktu przyznania dożywiania w formie 

posiłku za okres poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie pomocy, zgodnie 

zobowiązującą na podstawie art. 14 k.p.a. zasadą pisemności postępowania 

administracyj nego.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków stałych 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 2 (E.H.) Strona złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku stałego 

w miesiącu styczniu 2016 r. Decyzją nr O/ŚS/410/03/2016 z dnia 1.02.2016 r. Ośrodek 

przyznał pomoc od 1.01.2016 r. -  31.01.2017 r. w wysokości:

- 604,00 zł od 1.01.2016 r. do 29.02.2016 r.

- 328,00 zł od 1.03.2016 r. do 30.04.2016 r.

- 481,00 zł od 1.05.2016 r., do 31.01.2017 r.

Z uzasadnienia powyższej decyzji wynika w jaki sposób Ośrodek ustalił wysokość przyznanej 

pomocy: „strona prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i nie posiada własnych 

dochodów. Różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej tj. 634 zł 

a dochodem Pana (Ozł) wynosi 634 zł. Jednakże kwota zasiłku stałego nie może być wyższa 

niż 604 zł. Wobec powyższego przysługuje Panu zasiłek stały od 1 stycznia 2016 r. 

do 29.02.2016 r. wwys. 604 zł. Natomiast dochód Pana w lutym br. wyniesie 459 zł 

(tj. zasiłek pielęgnacyjny w wys. 153 zł x 3 z  wyrównaniem od grudnia 2015 r.). Wobec 

powyższego kwota wyrównania zasiłku pielęgnacyjnego zostaje doliczona do Pana dochodu 

w marcu w wys. 153 zł i w kwietniu 153 zł. Dochód Pana w marcu i kwietniu br. ustalono 

w wysokości 306 zł. Różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej 

tj. 634 zł, a dochodem Pana w wys. 306 zł wynosi 328 zł w związku z powyższym zasiłek stały 

na marzec i kwiecień br. przysługuje Panu w kwocie 328 zł. Natomiast od kwietnia br. dochód 

ustalono w wys. 153 zł. Różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie 

gospodarującej tj. 634 zł a dochodem Pana w wys. 153 zł. wynosi 481 zł W związku 

z powyższym zasiłek stały od 1 maja 2016 r. do 31.01.2017 r. przysługuje w kwocie 481 z ł”.

Zespół kontrolny stwierdza na podstawie przedstawionej dokumentacji, iż strona 

nabyła prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od 1.12.2015 r. do 31.01.2017 r. w wysokości

153,00 zł miesięcznie. Pierwsza wypłata świadczeń z wyrównaniem za okres od grudnia 

2015 r. do lutego 2016 r. nastąpiła w miesiącu lutym w wysokości 459,00 zł.
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Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że strona dochodem w postaci zasiłku 

pielęgnacyjnego dysponowała dopiero w miesiącu lutym 2016 r. zatem od miesiąca marca 

należało przeliczyć wysokość przyznanego zasiłku stałego w związku ze zmianą dochodu 

strony o 10% odpowiedniego kryterium dochodowego (spowodowaną wypłaceniem zasiłku 

pielęgnacyjnego w miesiącu lutym 2016 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 lutym 2016 r. zasiłku pielęgnacyjnego w łącznej 

wysokości 456,00 zł za okres od 1.12.2015 r. do 29.02.2016 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. lutym.

W związku z powyższym w okresie od 1.03.2016 r. do 30.04.2016 r. należało 

wypłacić stronie zasiłek stały w wysokości 481,00 zł (a nie jak tego dokonano w wysokości

328,00 zł) w oparciu o uzyskany zasiłek w wysokości 153,00 zł.

2. W sprawie nr 2 (E.H.) wywiad środowiskowy z dnia 29.01.2016 r. przeprowadzany został 

lakonicznie. Nie odzwierciedlał faktycznej sytuacji danej osoby. Z wywiadu wynika, 

że dorosła córka utrzymuje kontakt z ojcem. Brakuje natomiast informacji dotyczącej 

ewentualnej pomocy świadczonej na jego rzecz. Ponadto ppkt 12 wywiadu „Imię i nazwisko, 

stopień pokrewieństwa oraz adresy osób, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, wielkość i form a świadczonej lub deklarowanej pom ocy” nie 

została wypełniona. Również pkt 13, 14 oraz 15 z części I „Dane osoby z  którą 

przeprowadzono wywiad, dane o rodzinie ” -  nie zostały wypełnione.

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
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administracji ustala sytuację faktyczną. Wypełniony druk wywiadu jest dokumentem 

urzędowym sporządzonym przez uprawnionego pracownika w prawem przewidzianej formie.

3. W sprawie nr 1 (K.M.) w podstawie prawnej decyzji Nr O/ŚS/410/41/2015 z dnia

26.11.2015 r. zostały naniesione poprawki za pomocą korektora oraz długopisu, co jest 

niezgodne z art. 113 k.p.a., który stanowi, iż 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.

W sprawdzonych sprawach dotyczących udzielania pomocy w formie zasiłków 

specjalnych celowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W podstawie prawnej wydawanych decyzji ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego został określony w skrócie (k.p.a.) bez wskazania pełnej 

nazwy i źródła publikacji. Prawidłowa podstawa prawna musi być powołana dokładnie, 

a więc ze wskazaniem mających zastosowanie w sprawie przepisów określonego aktu 

prawnego oraz z powołaniem jego źródła publikacji.

W sprawdzonych sprawach dotyczących organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawdzonej sprawie decyzje nr: O/ŚS/416/1/2015 z dnia 16.01.2015 r.,

Nr O/ŚS/416/3/2015 z dnia 30.07.2015 r., Nr O/ŚS/416/4/2015 z dnia 1.10.2015 r. nie 

zawierały oznaczenia organu który je wydał natomiast decyzja Nr O/ŚS/416/4/2015 z dnia

1.10.2015 r. dodatkowo nie^ zawierała podpisu z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jej wydania. Zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. -  

decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, 

oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie 

faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis 

z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania 

decyzji (...).

2. W sprawdzonej sprawie wywiad środowiskowy z dnia 4.01.2016 r. przeprowadzony został 

lakonicznie. Na podstawie wywiadu z dnia 24.07.2015 r. ustalono, iż w składzie rodziny 

figurują 4 osoby, natomiast w wywiadzie z dnia 4.01.2016 r. w składzie rodziny wykazano 

3 osoby. Z wywiadu nie wynika co jest przyczyną zmiany składu rodziny oraz od kiedy 

faktycznie uległ on zmniejszeniu.
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Zespół kontrolny zwraca uwagę, że w sprawach z zakresu realizacji specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wywiady środowiskowe 

analogicznie jak w sprawach zasiłków stałych 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.

3. Decyzja nr OSS/416/1/2016 z dnia 4.01.2016 r. zawiera oczywiste omyłki pisarskie, gdyż 

w jej treści Ośrodek powołuje się na wniosek z dnia 31.12.2015 r., który nigdy nie został 

przez stronę złożony. Artykuł 107 k.p.a. w sposób jasny i precyzyjny wskazuje jakie składniki 

winna zawierać decyzja. Jej rozstrzygnięcie winno być sformułowane ze szczególną dbałością

0 jasność i precyzję wypowiedzi, musi być jednoznaczne i nie budzić jakichkolwiek 

wątpliwości. Przede wszystkim organ wydający decyzje nie powinien w nich powoływać się 

na dokumenty nieistniejące.

Ponadto 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.

4. W sprawdzonej sprawie stwierdzono, iż zakres usług wykazany w wydanych decyzjach nie 

jest tożsamy z zakresem usług wykazanym w karcie świadczeń. Zgodnie z art. 50 ust. 5 

ustawy ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres

1 miejsce świadczenia. Jako, że decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty winna w sposób 

właściwy określać wszelkie elementy. Zakres realizowanych usług powinien być spójny 

z zakresem usług faktycznie wykonywanych. Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 110 k.p.a. -  

organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej 

doręczenia.

5. W podstawie prawnej wydawanych decyzji powoływano się na porozumienie zawarte 

pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie 

a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gaworzycach na realizację świadczenia 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zgodnie z art. 107 k.p.a. podstawą prawną decyzji może być przepis prawa powszechnie 

obowiązującego. Tylko te akty normatywne, które znajdują się w katalogu źródeł prawa, czyli

te, które obowiązują powszechnie, wolno powołać jako podstawę prawną rozstrzygnięcia
\

w postępowaniu administracyjnym. Powyższe porozumienie nie jest aktem prawa 

powszechnie obowiązującym.
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W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołowa lub ekologiczna 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W decyzjach przyznających pomoc w formie zasiłków na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku porywistych wiatrów przywołano art. 40 ust. 1 ustawy dotyczący przyznania 

pomocy osobom/rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. Zgodnie 

z przyznaną formą pomocy w podstawie prawnej powyższych decyzji należało wskazać 

art. 40 ust. 2 ustawy.

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.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami 

wydaje się następujące zalecenia:

1. Uregulować kwestię zatrudnienia pracowników socjalnych tak, aby w Ośrodku, 

w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych było nie mniej niż 3 pracowników 

socjalnych, przy czym pamiętać należy, 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 

gospodaruj ących.

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: 30.09.2016 r.

2. 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 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

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

Termin wykonania: na bieżąco.

3. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny. Zawierać w nich oznaczenie 

organu administracji publicznej, który je wydał oraz podpis z podaniem imienia

1 nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydawania decyzji.
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W podstawie prawnej decyzji przywoływać wszystkie faktyczne przepisy, które legły 

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

procesowego, z powołaniem 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. 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.

5. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 

innych osób, a jest jej pozbawiona oraz osobie w rodzinie, której rodzina, a także 

wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy 

zapewnić, przyznawać decyzją administracyjną pomoc w formie usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze powinny obejmować pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację 

oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Decyzją administracyjną 

ustalać ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Zakres realizowanych usług powinien 

być spójny z zakresem usług faktycznie wykonywanych.

Podstawa prawna: art. 50 ust. 1, 2, 3 i 5, art. 106 ust. 1 i 2 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
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przedstawiciela ustawowego. W przypadku udzielania pomocy z urzędu dokumentować 

przyczynę takiego postępowania.

Podstawa prawna: art.102 ust.l i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

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

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

Termin wy konania: na bieżąco.

7. 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 rzetelnie.

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.

8. 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.

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.

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Polityki Spotecznef

Otrzymują:

1. Pan Jacek Szwagrzyk 
Wójt Gminy Gaworzyce

2. a/a
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