
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia/ 'i J czerwca 2016 r .

PS-KNPS.431.6.11.2016.HS

Pani
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Kierownik
Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rui

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 16-18 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: 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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rui, 

59-243 Ruja 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 16 marca 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2016 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Danuta Kwapis zatrudniona 

od 17 maja 1990 r. na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui.

Pani Danuta Kwapis jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień.



Podpisany w dniu 9 maja 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 Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui 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 Ruja realizuje zadania7 własne o charakterze 

obowiązkowym wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 

20 ustawy. Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9, 12 i 15 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.). W przypadku zadania z art. 

17 ust. 1 pkt 1 ustalono, że Gmina na dzień kontroli nie miała opracowanej gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których 

celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Kierownik Ośrodka 

poinformował, że zostaną podjęte działania zmierzające do opracowania przedmiotowej 

Strategii. Poprzednio przyjęta Uchwałą Nr XXIX/155/09 Rady Gminy w Rui w dniu 

25 listopada 2009 r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

obowiązywała w latach 2009-2015.

Ponadto stwierdzono, że Gmina Ruja 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. 4, 6 i 9 ustawy, a pozostałe zadania wynikające 

z art. 18 ust. 3, 5, 7 i 8 ustawy nie były wykonywane, bowiem nie ubiegano się o pomoc 

w tym zakresie.

Zadanie z art. 110 ust. 4 ustawy dotyczące koordynacji realizacji Strategii na dzień 

kontroli nie było realizowane z uwagi na fakt, że Gmina Ruja nie posiadała aktualnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych. W okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

koordynowano realizację Strategii przyjęej Uchwałą Nr XXIX/155/09 Rady Gminy w Rui 

w dniu 25 listopada 2009 r.
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W Gminie Ruja zadanie wskazane w art. 110 ust. 5 ustawy dotyczące wytaczania 

powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy nie było realizowane 

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

socjalnej udzielali informacji o możliwości składania pozwów o alimenty. W przypadku 

zadania z art. 110 ust. 6 ustawy, Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności 

do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych 

odrębnymi przepisami. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui składał 

Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawiał potrzeby 

w zakresie pomocy społecznej (art. 110 ust. 9).

W trakcie kontroli ustalono, że podjęta Uchwała Nr XIV/78/2012 Rady Gminy Ruja 

z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania nie wskazywała 

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 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tiybu ich pobierania.

Stwierdzono, także że Gmina Ruja nie posiada uchwały dotyczącej ustalenia 

wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego 

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

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

i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

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

socjalnego. 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. Niewłaściwa 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. Brak wystarczającej liczby pracowników socjalnych nie może być powodem 

odstąpienia od sporządzania kontraktów socjalnych.

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

a) Brak spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych świadczących pracę 

socjalną w środowisku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rui nie spełnia współczynnika zatrudnienia 

pracowników socjalnych określonego w art. 110 ust. 12 ustawy. Zgodnie z treścią ww. 

przepisu „Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej 

niż 3 pracowników socjalnych”. W przypadku GOPS w Rui powyższy zapis nie jest 

przestrzegany, gdyż zatrudnionych jest tylko 2 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze 

czasu pracy.

b) Błędne sformułowanie rozstrzygnięcia decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie 

w formie zasiłku okresowego.

W rozstrzygnięciu decyzji przyznających zasiłek okresowy z podziałem na formę 

gotówkową i bezgotówkową zgodnie z wnioskiem strony tj. do realizacji w sklepie 

lub w postaci przelewu na różnego rodzaju opłaty, nie była wskazywana pełna kwota 

przyznanego świadczenia -  dotyczy to wszystkich sprawdzonych decyzji w sprawie 

nr: l.Cz.B., 2.A.Cz. i 3.R.Cz.

Powyższe jest niezgodne z zapisem art. 107 § 1 i 3 k.p.a. Przedmiotowy zapis wskazuje, jakie 

elementy powinna zawierać decyzja. Jednym z nich jest rozstrzygnięcie, które w sprawach 

pomocy społecznej winno być sformułowane ze szczególną dbałością o jasność i precyzję 

wypowiedzi, bowiem kierowane jest do osób, które mogą mieć problemy z prawidłowym



zrozumieniem jego treści. W rozstrzygnięciu decyzji przyznającej zasiłek okresowy należało 

wskazać rzeczywistą wysokość przyznanego świadczenia.

c) Błędne ustalenie dochodu strony, a w związku z tym nieprawidłowe wyliczenie odpłatności 

strony za pobyt w domu pomocy społecznej.

W sprawie Nr 3 A.P. w związku ze zmianą dochodu osoby o kwotę wyższą niż 10% 

kryterium dochodowego (otrzymanie zasiłku pielęgnacyjnego w marcu 2015 r. 

z wyrównaniem od lutego 2015 r.) dokonano przeliczenia wysokości odpłatności za pobyt 

w domu pomocy społecznej od 1.03.2015 r. zamiast od miesiąca następnego po tej zmianie. 

Odpłatność strony zmieniono w marcu 2015 r. z kwoty 370,30 zł na 477,40 zł (przyjmując, 

że dochód strony w lutym wynosił 682 zł tj. zasiłek stały w wysokości 529 zł i zasiłek 

pielęgnacyjny 153 zł - wypłacony osobie dopiero w marcu), a od kwietnia 2015 r. ustalono 

odpłatność w wysokości 379,40 zł miesięcznie.

Z przepisów ustawy nie wynika wprost, od którego momentu winna nastąpić zmiana 

odpłatności za dom pomocy społecznej w sytuacji zmiany dochodu strony. W takim 

przypadku powinno się stosować odpowiednio art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej 

uznając, że zmiana kwoty odpłatności strony winna nastąpić od miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym nastąpiła faktyczna zmiana jej dochodu.

W dniu 13.05.2016 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui 

przesłał informację tj. uwierzytelnioną kserokopię listy nr 70/2016 z dnia 21.03.2016 r. 

w zakresie zwrotu należności nadpłaconej za pobyt w domu pomocy społecznej przez Pana 

A.P. w kwocie 107,10 zł, zgodnej z ustaleniami zawartymi w protokole.

d) Nieprawidłowe ustalenie dochodu osoby w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, 

skutkujące błędnym ustaleniem wysokości zasiłku stałego w pierwszym miesiącu jego 

pobierania.

W sprawie Nr 1 (Z.A.) na wniosek z dn. 12.01.2015 r. decyzją nr GOPS.4101.1.2015 

z dn. 2.02.2015 r. przyznano zasiłek stały od 1.01.2015 r. w wysokości 389 zł, uznając 

za dochód strony zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł przyznany decyzją ze stycznia 

2015 r. z wyrównaniem od grudnia 2014 r.

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

5



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 związku z tym zasiłek stały w styczniu 2015 r. winien być przyznany stronie w pełnej 

kwocie tj. 529 zł, a dopiero od lutego 2015 r. w kwocie 389 zł miesięcznie.

W trakcie kontroli Kierownik Ośrodka wyjaśnił, że nie jest możliwe wyrównanie stronie 

zasiłku stałego za styczeń 2015 r. z uwagi na zgon świadczeniobiorcy. Mając na uwadze 

powyższe odstąpiono od wydania zalecenia w kwestii wyrównania zasiłku stałego.

W wyniku kontroli sformułowane zostały 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.

Podstawa prawna: art. 110 ust. 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. Rozstrzygnięcia decyzji w sprawach pomocy społecznej formułować w sposób jasny 

i precyzyjny.

Podstawa prawna: art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 23).

Termin wykonania: na bieżąco.

3. 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.

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.
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Otrzymują:
1. Pan Paweł Gregorczuk

Wójt Gminy Ruja
2. a/a
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