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Pani
Elżbieta Krzykwa
Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wołowie

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 10-12 maja 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 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie, 

ul. Trzebnicka 6, 56-100 Wołów 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 10 maja 2016 r.

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

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2016 r.

W trakcie kontroli jednostką kierowała Pani Elżbieta Krzykwa, która od dnia 

8 września 2009 r. jest zatrudniona na stanowisku Kierownika MOPS w Wołowie.

Pani Elżbieta Krzykwa jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień.



Podpisany w dniu 10 czerwca 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 Wołowie 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, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy. 

Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9, 12 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, 3a, 4 i 5 ustawy. Nie realizuje natomiast zadań z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3 ustawy. Organ 

kontrolny ustalił, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 6 i 9 ustawy. 

Pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 4, 7, 8 ustawy nie były wykonywane, 

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

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

W Gminie Wołów 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 Miejskiego 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).

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Miejską Wołów 

zamieszkałą przez 22.172 mieszkańców (według stanu na dzień 31.03.2016 r.), w tym 

320 rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną. W Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w  Wołowie nadzień kontroli zatrudnionych było 12 pracowników 

socjalnych terenowych (11,5 etatu), w tym 2 osoby zatrudnione na stanowisku pracownika 

socjalnego mimo, braku kwalifikacji do wykonywania tego zawodu. W związku 

z powyższym należy przyjąć, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie 

zatrudnionych jest 10 pracowników socjalnych (9,5 etatu).
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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.

W przypadku MOPS w Wołowie wskaźnik ten, w odniesieniu do liczby rodzin i osób 

samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną, jest spełniony,

W trakcie kontroli stwierdzono, że Uchwałą Nr XIV/988/2011 z dnia 30 sierpnia 

2011 r. Rada Miejska w Wołowie określiła warunki przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz ustaliła szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz tryb ich pobierania.

W § 2 Uchwały wskazano, iż świadczeniobiorca ponosi odpłatność według zasad określonych 

w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Zgodnie z załącznikiem dokonano (wyrażonych 

w procentach) ustaleń o wysokości odpłatności. Procentową wysokość odpłatności 

uzależniono od dochodu osoby samotnie gospodarującej albo osoby w rodzinie w odniesieniu 

do kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej według podziału:

1) do 100, 2) od 101 dol50, 3) od 151 do 200, 4) od 201 do 250, 5) od 251 do 300, 6) od 301 

do 350, 7) powyżej 351.

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 100 % do 100,99%, 2) powyżej 150% do 150,99%, 3) powyżej 

200% do 200,99 %, 4) powyżej 250% do 250,99%, 5) 300% do 300,99%, 6) 350% 

do 350,99%.

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.

Ponadto stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą nie zawarto żadnego kontraktu 
socjalnego.
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Kierownik Ośrodka wyjaśnił:

„ Pracownicy socjalni nie widzieli zasadności sporządzania kontraktów socjalnych. Kontrakty 

socjalne były realizowane do XII.2014r. w ramach realizacji projektu systemowego 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008-2014.

Kontrakt socjalny według założenia ma być efektywną metodą diagnozy problemów klienta 

oraz mobilizować obie strony do intensywnej pracy, aby umożliwić klientowi osiągniecie 

pełniejszej kontroli nad własnym życiem. Jednak przez wielu klientów jest traktowany jako 

dodatkowy „papier do wypełnienia ”. Jest mało zrozumiały dla klienta ze względu 

na nieprzejrzysty wzór formularza. Nie ma możliwości egzekwowania konsekwencji 

niewywiązywania się klienta z postanowień kontraktu co nie motywuje klienta 

do podpisywania kontraktów socjalnych i tym samym czyni je  nie efektywnym narzędziem 

pracy. Słabo rozwinięty lokalny rynek pracy (brak miejsc pracy, szkoleń oraz niewielka ilość 

staży) oraz posiadanie na utrzymaniu osób zależnych (małoletnie dzieci) również przyczynia 

się do nie zawierania kontraktów socjalnych, ponieważ nie ma gdzie skierować 

podopiecznych. Kontrakt socjalny je st mało elastycznym narzędziem pracy. Pracownicy 

socjalni mobilizują i motywują podopiecznych do podejmowania działań mających na celu 

przezwyciężanie ich trudnej sytuacji życiowej bez podpisywania kontraktów, co zawarte jest 

w rodzinnych wywiadach środowiskowych, np. w formie pracy socjalnej sporządzają 

odpowiednie notatki”.

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.

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

- brak wymaganych kwalifikacji u 2 osób zatrudnionych na stanowisku pracownika 

socjalnego,

- nieprawidłowe dostarczanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących zasiłku 

okresowego, usług opiekuńczych i dożywiania dzieci,

- błędne ustalanie dochodu rodziny w sprawach dotyczących zasiłku okresowego, usług



opiekuńczych, pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia 

po opuszczeniu zakładu karnego i zasiłków stałych,

- błędne dokumentowanie dochodu rodziny w sprawie dotyczącej dożywiania dzieci 

w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- przyznanie świadczeń z pomocy społecznej na osobę odbywającą karę pozbawienia 

wolności,

- brak przeprowadzenia aktualizacji wywiadów w sytuacjach kiedy zmianie uległy dane 

w nich zawarte w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi,

- brak przeliczenia wysokości ponoszonej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi w związku ze zmianą dochodu o kwotę większą niż 10 % 

odpowiedniego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Pani Emilia Sobieska i Pani Inez 

Wojtunik nadzień kontroli nie posiadały kwalifikacji wskazanych w art. 116 i 156 ustawy

0 pomocy społecznej, a także art. 5 ust 3 ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej i nie 

mogą być zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego, wykonywać jego zadań, w tym 

w szczególności przeprowadzać rodzinnych wywiadów środowiskowych.

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

ust. 3a ustawy o pomocy społecznej otrzymywali wszyscy pracownicy socjalni realizujący 

pracę socjalną w środowisku.

W związku z tym, że w okresie objętym kontrolą Pani Emilia Sobieska 

(od 1.09.2015 r.) i Pani Inez Wojtunik (od 6.10.2015 r.) świadczyły pracę w charakterze 

pracowników socjalnych terenowych bez wymaganych kwalifikacji zawodowych 

do wykonywania obowiązków pracownika socjalnego, nie powinny otrzymywać dodatku 

do wynagrodzenia 250 zł. Od dnia 9.05.2016 r. przedmiotowy dodatek został wstrzymany, 

a w/w pracownicy zostali odsunięci od pracy na stanowisku pracownik socjalny.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

okresowych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (R.Z.) odbiór decyzji Nr 8211.3081.1.15 z dnia 17.11.2015 r.

1 Nr 8211.2310.09.15 z dnia 29.09.2015 r. został pokwitowany podpisem strony bez 

wskazania daty jej odbioru.

5



Zgodnie z art. 46 k.p.a. odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym

podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.
^ \  ~

2. W powyższej sprawie strona złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku okresowego 

w miesiącu czerwcu 2015 r. Decyzją nr 8211.1598.06.15 z dnia 12.06.2015 r. Ośrodek 

przyznał pomoc od 1.06.2015 r. -  31.08.2015 r. w wysokości 181,26 zł, przyjmując 

za dochód strony dodatek mieszkaniowy (79,48 zł) oraz wynagrodzenie za pracę dorywczą 

(100,00 zł).

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

mieszkaniowego od 1.06.2015 r. do 30.11.2015 r. w wysokości 79,48 zł miesięcznie. 

Pierwsza wypłata świadczenia nastąpiła w miesiącu czerwcu 2015 r.

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

mieszkaniowego dysponowała dopiero w miesiącu czerwcu 2015 r. zatem od miesiąca lipca 

należało przeliczyć wysokość przyznanego zasiłku okresowego w związku ze zmianą 

dochodu strony o 10% odpowiedniego kryterium dochodowego (spowodowaną wypłaceniem 

dodatku mieszkaniowego w miesiącu czerwcu 2015 r.).

W maju 2015 r. tj. miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, strona dysponowała 

wyłącznie środkami uzyskanymi z pracy dorywczej (100,00 zł), w oparciu o które należało 

przyznać zasiłek okresowy.

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. 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 tytuł i źródło ich uzyskania.

W związku z powyższym w okresie od 1.06.2015 r. do 30.06.2015 r. należało 

wypłacić stronie zasiłek okresowy w wysokości 221,00 zł (a nie jak tego dokonano 

w wysokości 181,26 zł), natomiast od 1.07.2015 r. do 31.08.2015 r. przyznać zasiłek 

okresowy w wysokości 181,26 zł miesięcznie (w oparciu o dodatek mieszkaniowy 

w wysokości 79,48 zł).

W sprawdzonych sprawach dotyczących organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie Nr 1 (S.B.) stwierdzono brak potwierdzenia odbioru decyzji

Nr 8136.3070.11.15 z dnia 13.11.2015 r. oraz Nr 8136.607.01.16 z dnia 28.01.2016 r., 

natomiast w sprawie Nr 2 (T.Cz.) -  decyzji Nr 8136.577.01.16 z dnia 27.01.2016 r. Zgodnie
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z art. ^39 k.p.a 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 k.p.a.).

W sprawdzonych sprawach dotyczących dożywiania dzieci stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (E.S.) dołączone do akt zaświadczenia o wysokości osiągniętego 

wynagrodzenia nie zawierały informacji o wysokości potrąconej zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, 

rentowe (w części finansowanej przez ubezpieczonego) i chorobowe, co jest niezgodne z art. 

107 ust. 5b pkt 7 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, iż sytuację osobistą, rodzinną, 

dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie zaświadczenia albo 

oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje 

o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki 

na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części 

finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.

2. W sprawie nr 4 (J.N.) odbiór decyzji Nr 8128.195.01.15 z dnia 16.01.2015 r. został 

pokwitowany podpisem strony bez wskazania daty jej odbioru.

Zgodnie z art. 46 k.p.a. odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym 

podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.

W sprawdzonych sprawach dotyczących pomocy osobom mającym trudności 

w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego stwierdzono następujące 

nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 - Pan R.R. wniosek o udzielnie pomocy złożył 30.11.2015 r. Syn strony 

opuścił zakład kamy 27.11.2015 r. Podczas odbywania kary pozbawienia wolności 

zatrudniony był do 30.09.2015 r. Ze świadectwa zwolnienia z dnia 27.11.2015 r. wynika, 

że z depozytu pobrał środki w wysokości 770,76 zł. Ośrodek ustalając wysokość zasiłku 

okresowego na miesiąc grudzień 2015 r. uwzględnił w dochodzie strony w/w kwotę. Zespół 

kontrolny zwraca uwagę, że za dochód zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy należy przyjąć 

przychody, ale osiągnięte z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Świadczenia 

otrzymane z depozytu, które faktycznie nie zostały osiągnięte w miesiącu poprzedzającym 

założenie wniosku stanowią zasoby strony, a nie jej dochód.
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2. W sprawie nr 1 (R.R.) strona złożyła wniosek o pomoc dnia 30.11.2015 r. Syn opuścił 

zakład kamy 27.11.2015 r. Ośrodek przyznał zasiłek okresowy dla 4 osobowej rodziny 

od 1.11.2015 r. do 31.12.2015 r. (w tym dla syna, który opuścił zakład kamy 27.11.2015 r.). 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy, osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie 

przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Mając powyższe na uwadze, zasiłek 

okresowy na czas od 1.11.2015 r. 27.11.2015 r. winien być przyznany w oparciu o 3-osobowy 

skład rodziny.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków stałych 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 4 (M.K.) decyzją Nr 8210.509.01.15 z dnia 28.01.2015 r. przyznano zasiłek 

stały od 1.01.2015 r. do 31.01.2015 r. w wysokości 529,00 zł (w miesiącu poprzedzającym 

złożenie wniosku strona nie osiągnęła żadnego dochodu) oraz decyzją Nr 8210.511.01.15 

z dnia 28.01.2015 r. od 1.02.2015 r. do 31.01.2018 r. w wysokości 389,00 zł, przyjmując 

za dochód strony zasiłek pielęgnacyjny (153,00 zł), wypłacony w lutym 2015 r.

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

pielęgnacyjnego od 1.12.2014 r. do 31.01.2018 r. w wysokości 153,00 zł miesięcznie. 

Pierwsza wypłata świadczeń z wyrównaniem za okres od grudnia 2014 r. do stycznia 2015 r. 

nastąpiła w lutym 2015 r.

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

pielęgnacyjnego dysponowała dopiero w lutym 2015 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 lutym 2015 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 lutym 2015 r. zasiłku pielęgnacyjnego 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 1.01.2015 r. do 28.02.2015 r. należało 

wypłacić stronie zasiłek stały w wysokości 529,00 zł, natomiast od 1.03.2015 r. zmienić



wysokość zasiłku stałego z kwoty 529,00 zł do kwoty 389,00 zł (w oparciu o zasiłek 

pielęgnacyjny w wysokości 153,00 zł).

W sprawdzonych sprawach dotyczących organizowania i świadczenia specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stwierdzono następujące 

nieprawidłowo ści:

l.W  sprawdzonych sprawach stwierdzono, że nie przeprowadzano aktualizacji wywiadów 

w sytuacjach kiedy zmianie uległy dane w nich zawarte. Ustalono, iż w analizowanych aktach 

zmianie ulegały wysokości przyznanych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z ZUS, które 

miały wpływ na wysokość naliczonej odpłatności za realizację usług.

W sprawie nr 2 (A.A.) oraz nr 3 (S.M.) nie przeliczano wysokości ponoszonej 

odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

w związku ze zmianą dochodu o kwotę większą niż 10 % odpowiedniego kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium na osobę w rodzinie.

W związku z powyższym w sprawie nr 2 (A.A.) strona, w okresie od lutego 2015 r. 

do kwietnia 2015 r., poniosła odpłatność w wysokości 20% wartości ustalonej kwoty 

odpłatności za realizację 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych zamiast w wysokości 

25 % wartości kosztu usługi oraz w miesiącu grudniu 2015 r. w wysokości 11% zamiast 15 % 

wartości kosztu realizacji usługi. Natomiast w sprawie nr 3 (S.M.) stronie, w okresie 

od lutego 2015 r. do kwietnia 2015 r., naliczona została odpłatność na poziomie 25 % 

wartości ustalonej kwoty odpłatności zamiast 40% wartości kosztu realizacji usługi.

Zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy — w przypadku ubiegania się o przyznanie 

świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych 

zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu.

Zgodnie z art. 106 ust. 3b -  zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 

rodziny w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenie 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.

Ponadto Kierownik Ośrodka złożył następujące wyjaśnienia:

„Nie zmieniono odpłatności za zrealizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze, ponieważ 

pracownik socjalny nie monitorował co miesięcznie danych dotyczących świadczeń 

rodzinnych (wypłacanych, utraconych, nabytych), było to przeoczenie pracownika. Ponadto
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strony w każdej decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie w pouczeniu, 

są poinformowane o obowiązku poinformowania Ośrodka Pomocy Społecznej, o każdej 

zmianie swojej sytuacji osobistej i majątkowej

Zespół kontrolny w odniesieniu do powyższego oświadczenia zwraca uwagę, 

iż zgodnie z art. 77 § 4 k.p.a. -  fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi z urzędu 

nie wymagają zbierania dowodu. Fakty znane organowi z urzędu należy zakomunikować 

stronie. Za taki fakt należy uznać zmianę wysokości przyznanego świadczenia 

pielęgnacyjnego bowiem jego wysokość uregulowana została w odpowiednich aktach 

prawnych powszechnie obowiązujących.

Ponadto na podstawie art. 220 § 1 k.p.a. -  organ administracji publicznej nie może 

żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli, 

znane są one organowi z urzędu lub możliwe są do ustalenia przez Organ na podstawie 

posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub innych danych. W związku z powyższym 

bezzasadne jest żądanie od stron zgłaszania zmiany wysokości przyznanych świadczeń 

rodzinnych skoro organ, jako ich realizator posiada w swoich zasobach wszelkie dane 

związane z ich wypłatą.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami 

wydaje się następujące zalecenia:

1. Dodatek do wynagrodzenia 250 złotych przysługujący pracownikowi socjalnemu, 

do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, wypłacać tylko 

zatrudnionym pracownikom socjalnym spełniającym wymogi kwalifikacyjne 

do wykonywania tego zawodu określone przepisami ustawy o pomocy społecznej. 

W przypadku pracowników nie posiadających uprawnień do wykonywania zawodu 

pracownika socjalnego, zgodnie z protokołem, dokonać zwrotu środków finansowych 

pozyskanych z budżetu państwa w ramach dotacji na wypłatę dodatku wraz z odsetkami 

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Podstawa prawna: art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.), art. 169 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Termin wykonania: 15 dni od daty doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

2. Decyzje administracyjne doręczać stronom za pokwitowaniem przez operatora 

pocztowego, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. 

W przypadku doręczania pism w lokalu organu administracji publicznej, dopilnować aby

10



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.

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. 

W przypadku osób opuszczających zakład kamy ustalać czy środki zgromadzone 

w depozycie zostały wniesione w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, gdyż 

świadczenia otrzymane z depozytu, które faktycznie nie zostały osiągnięte w miesiącu

poprzedzającym założenie wniosku stanowią zasoby strony, a nie jej 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.

4. Sytuację osobistą, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustalać na podstawie m.in. 

zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, 

zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób 

fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie 

chorobowe.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 5b pkt 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

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

Termin wykonania: na bieżąco.
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5. Świadczeń z pomocy społecznej nie udzielać osobom odbywającym karę pozbawienia

wolności. W przypadku przyznawania świadczeń z pomocy społecznej rodzinie osoby 

odbywającej karę pozbawienia wolności, osoby tej nie wliczać do składu rodziny. 

Podstawa prawna: art.13 ust.l 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. Aktualizację wywiadu środowiskowego sporządzać za każdym razem, gdy nastąpiła 

zmiana danych w nim zawartych, a także w przypadku ubiegania się o przyznanie 

świadczeń z pomocy społecznej po raz kolejny.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

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

Termin wykonania: na bieżąco.

7. Przeliczenia wysokości odpłatności za świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej 

dokonywać za każdym razem, gdy 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 roku 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 (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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Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Polityki Społecznej
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1. Pan Dariusz Chmura
Burmistrz Gminy Wołów

2. a/a
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