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Wystąpienie pokontrolne

W dniach 13-15 kwietnia 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:

1) Urszula Szczeblowska -  starszy inspektor wojewódzki - przewodniczący zespołu,

2) 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 Rudnej, Plac Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna.

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 

13 kwietnia 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 Dorota Wojtun-Koblańska 

zatrudniona na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej 

od dnia 20 kwietnia 2000 r. Pani Dorota Wojtun-Koblańska jest odpowiedzialna 

za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.
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Podpisany w dniu 9 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 Rudnej w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników 

jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą 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 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 16a, 17, 18, 19 i 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. W przypadku 

zadania z art. 17 ust. 1 pkt 1 Dyrektor GOPS w Rudnej poinformował, że gminna strategia 

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 jest w trakcie opracowywania. 

Poprzednia Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjęta Uchwałą 

Nr XXXII/238/09 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2009 r. obowiązywała w latach 

2010-2015.

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 6 

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

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

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

nie było realizowane z uwagi na to, że Gmina Rudna nie posiada aktualnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych. W 2015 roku Ośrodek koordynował realizację 

strategii, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy, przyjętą Uchwałą Nr XXXII/238/09 

Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2009 r.

Dyrektor 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
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do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych 

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

W trakcie kontroli stwierdzono, że szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze w okresie objętym kontrolą regulowała Uchwała Nr XXIV/156/04 Rady 

Gminy Rudna z dnia 18 października 2004 r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą 

Nr XXXIV/233/05 Rady Gminy Rudna z dnia 22 września 2005 r., która określała 

szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich 

pobierania. W § 3 ust. 2 Uchwały Nr XXXIY/233/05 Rady Gminy Rudna z dnia 22 września 

2005 r. wskazano, iż koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustalany jest w wysokości 

średniego kosztu jednej godziny usług opiekuńczych w poprzednim roku powiększony

0 prognozowany w ustawie budżetowej średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych, nie odniesiono się natomiast do kosztu jednej godziny specjalistycznych 

usług opiekuńczych.

Mając na uwadze powyższe w Uchwale Nr XXXIV/233/05 Rady Gminy Rudna z dnia 

22 września 2005 r. nie został wskazany jednoznacznie koszt 1 godziny usług opiekuńczych

1 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 oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 

ich pobierania. Zatem wskazać należy, że przytoczony przepis ustawy o pomocy społecznej 

stanowi, że rada gminy jest organem właściwym do określenia kosztu 1 godziny usługi 

opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej, a nie Dyrektor/Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej danej Gminy.

Stwierdzono także, że Rada Gminy Rudna na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy 

o pomocy społecznej w dniu 18 października 2004 r. podjęła Uchwałę Nr XXIV/157/04 

w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku 

celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. W § 5 wyżej wymienionej Uchwały wskazano, 

że wysokość zasiłku nie może przekraczać 5 - krotności minimalnego wynagrodzenia 

za pracę obowiązującego w dniu podejmowania decyzji. Powyższej regulacji nie można 

uznać za określenie wysokości zasiłku celowego. Rada podejmując przedmiotową Uchwałę 

zobowiązana była do określenia konkretnej, a nie maksymalnej wysokości zasiłku celowego 

na ekonomiczne usamodzielnienie. Wysokość ta powinna zostać w Uchwale ustalona
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w sposób precyzyjny, natomiast taki zapis określa jedynie jej górną granicę (nie wyższa niż 

5 - krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu podejmowania 

decyzji).

Na sformułowanie oceny wpływ miała następująca nieprawidłowości:

- brak pisemnego udokumentowania przyznawania świadczeń niepieniężnych za okres 

poprzedzający dzień złożenia wniosku.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że pomoc w postaci schronienia 

przyznawano od początku miesiąca, pomimo, że wnioski osób o udzielenie tej formy pomocy 

wpływały do Ośrodka w różnych dniach miesiąca, nawet po 3 tygodniach od daty 

faktycznego objęcia ich taką pomocą. Sytuacja powyższa miała miejsce w dwóch 

następujących sprawach i dotyczyła 5 wydanych decyzji:

- nr 1 (L.K.) decyzją nr PS40183.32.15 z dnia 9.02.2015 r. na wniosek z dnia 27.01.2015 r. 

przyznano pomoc od 2.01.2015 r., a decyzją PS40183.39.15 z dnia 15.05.2015 r. na wniosek 

z dnia 22.04.2015 r. przyznano pomoc od 1.04.2015 r.;

- nr 2 (B.K.) decyzją nr PS40183.22.15 z dnia 21.01.2015 r. na wniosek z dnia 14.01.2015 r. 

przyznano pomoc od 1.01.2015 r., decyzją PS40183.38.15 z dnia 15.05.2015 r. na wniosek 

z dnia 15.04.2015 r. przyznano pomoc od 1.04.2015 r., a decyzją nr PS40183.41.15 z dnia 

2.07.2015 r. na wniosek z dnia 11.06.2015 r. przyznano pomoc od 1.06.2015 r.

Z akt spraw nie wynikało, że schronienie za ten okres zostało przyznane z urzędu. 

Przyznanie pomocy w tej formie od daty wcześniejszej niż faktyczna data złożenia wniosku 

przez stronę powinno mieć uzasadnienie w udzieleniu pomocy w formie schronienia z urzędu

-  zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. W aktach nie udokumentowano 

pisemnie faktu przyznania pomocy w formie schronienia za okres poprzedzający złożenie 

wniosku o przyznanie pomocy, zgodnie zobowiązującą na podstawie art. 14 k.p.a. zasadą 

pisemności postępowania administracyjnego. W wymienionych sprawach trudno również 

ustalić datę wszczęcia postępowania z urzędu, za którą uważa się dzień pierwszej czynności 

urzędowej podjętej przez uprawniony podmiot, o której zawiadomiono stronę. Nie stanowią, 

bowiem wszczęcia postępowania czynności wewnętrzne, które są podejmowane w celu 

wstępnego ustalenia stanu sprawy i oceny zasadności wszczęcia postępowania.

W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenie:

1. Datę rozpoczęcia realizacji pomocy w formie świadczeń niepieniężnych ustalać 

z uwzględnieniem wniosku osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo



innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, a także 

pomocy przyznanej z urzędu. Pisemnie utrwalać w aktach, w formie protokołu lub 

podpisanej przez stronę adnotacji, fakt realizowania pomocy za okres poprzedzający 

złożenie wniosku o przyznanie świadczeń.

Podstawa prawna: art. 102 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 930), art. 14 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

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

Termin wykonania: na bieżąco.
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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 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.
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