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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 2016 r. poz. 930), 

zwanej dalej „ustawą” oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej 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: Urszula Szczeblowska -  starszy inspektor wojewódzki - 

przewodniczący zespołu, Helena Sławska -  starszy inspektor wojewódzki - kontroler, 

z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Pielgrzymce, 59-524 Pielgrzymka 109 A /l.

Zakres kontroli obejmował zgodność zatrudnienia pracowników jednostki 

z kwalifikacjami wymaganymi ustawą oraz realizację: 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. Kontrolą objęto 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 okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Teresa Zarzycka zatrudniona 

na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pielgrzymce od dnia 

1 lipca 1990 r. Pani Teresa Zarzycka jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień.



Podpisany w dniu 27 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 Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pielgrzymce 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, 4, 5, 10, 11, 14, 16, 16a, 17, 18, 19 i 20 ustawy. Natomiast 

zadania z art. 17 ust. 1 pkt 3, 6, 7, 8, 9, 12 i 15 ustawy nie były realizowane, bowiem 

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

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

pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy. Zadanie z art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3a ustawy nie było realizowane, gdyż 

w okresie objętym kontrolą nie zgłaszano takich potrzeb.

Organ kontrolny ustalił, że Gmina realizuje zadanie wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 

4 i 6 ustawy. Pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 5, 7, 8 i 9 ustawy nie były 

wykonywane, bowiem nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składał Radzie Gminy coroczne 

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

o roszczenia alimentacyjne (art. 110 ust. 5) i nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności 

do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych 

odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6), gdyż nie były zgłaszane takie potrzeby.

Ośrodek w ramach zadania z art. 110 ust. 4 ustawy w 2015 r. koordynował realizację 

strategii, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy, przyjętej Uchwałą Nr XXVI/129/08 

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 18 grudnia 2008 r. na lata 2005-2015. W 2016 roku Rada 

Gminy w Pielgrzymce Uchwałą Nr XX/111/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r. przyjęła Gminną 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020, której realizację 

również koordynować będzie GOPS w Pielgrzymce.

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

1. Brak spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych świadczących pracę 

socjalną w środowisku.

2



Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Pielgrzymka zamieszkałą 

przez 4 681 mieszkańców (stan na 31.12.2015 r.). W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

na dzień kontroli zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych terenowych, w tym jeden 

na 7/10 etatu.

Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej 

zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 

jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców 

lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą 

socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy 

na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Dodany ustęp 

12 do powyższego artykułu stanowi zaś, że ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym 

wymiarze czasu pracy, nie mniej niż 3 pracowników socjalnych. Mając na uwadze powyższe, 

w przypadku GOPS w Pielgrzymce wskaźnik ten na dzień kontroli nie był spełniony, gdyż 

Ośrodek zatrudniał pracowników socjalnych łącznie na 2 i 7/10 etatu.

W czasie kontroli Kierownik GOPS w Pielgrzymce złożył wyjaśnienie, w którym 

poinformował, że od 1 czerwca 2016 r. osobie dotychczas zatrudnionej na 7/10 etatu 

na stanowisku pracownika socjalnego zostanie zmieniony zakres czynności. Pismem z dnia 

27.06.2016 r. znak: PS. 073.520.2016 Kierownik poinformował o dokonanej zmianie w tym 

zakresie, w załączeniu przesyłając nowy zakres czynności tej osoby oraz pismo w sprawie 

przyznanego w pełnej kwocie dodatku do wynagrodzenia przysługującego pracownikowi 

socjalnemu na podstawie art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

Mając na uwadze powyższe odstępuje się od wydania zalecenia w zakresie 

dostosowania zatrudnienia pracowników socjalnych do poziomu określonego w art. 110 

ust. 12 ustawy o pomocy społecznej.

2. Nieprawidłowe przywołanie podstawy prawnej w decyzjach przyznających pomoc 

w formie zasiłku celowego osobom/rodzinom, które poniosły straty w wyniku klęski 

żywiołowej lub ekologicznej.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w skontrolowanych decyzjach 

administracyjnych przyznających pomoc w tej formie w podstawie prawnej, zamiast art. 40 

ust. 2 i 3 powołano art. 40 ust. 1 - 3  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Zgodnie z art. 107 k.p.a. podstawa prawa powinna wskazywać precyzyjnie wszystkie 

powszechnie obowiązujące przepisy (wraz z podaniem konkretnego artykułu, paragrafu, 

punktu itd.), które były podstawą rozstrzygnięcia (tj. zarówno przepisy prawa materialnego, 

jak i procesowego) wraz z podaniem źródła ich publikacji.
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W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenie:

1. Prawidłowo wskazywać podstawę prawną w decyzjach przyznających pomoc w formie 

zasiłku celowego osobom/rodzinom, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub 

ekologicznej.

Podstawa prawna: art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930) 
kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych 
zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
W przypadku niewniesienia zastrzeżeń do sformułowanych zaleceń pokontrolnych uprzejmie proszę 
o poinformowanie tutejszego 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. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Zdrowia i Polityki Społecznej

Do wiadomości:
1.Pan Tomasz Sybis 

Wójt Gminy Pielgrzymka
2.a/a


