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Pani
Barbara Langner
Kierownik
Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grębocicach

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 18-20 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 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 Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził 

kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębocicach, 

ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice 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 18 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 Barbara Langner zatrudniona 

od 1 sierpnia 1990 r. na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Grębocicach. Pani Barbara Langner jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień.



Podpisany w dniu 12 lipca 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 nieprawidłowością działania Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębocicach w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników 

jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji zadań 

wynikających z cytowanej ustawy.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik GOPS w Grębocicach 

spełnia odpowiednie wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 122 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej tj. posiada wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz 

specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Także pracownicy socjalni zatrudnieni 

w Ośrodku spełniają wymogi odnośnie kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 116 i 156 

ww. ustawy. 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.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach spełnia wskaźnik zatrudnienia 

pracowników socjalnych na podstawie art. 110 ust. 11 i 12 ww. ustawy.

Z ustaleń wynika, że Gmina Grębocice realizuje zadania własne o charakterze 

obowiązkowym wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20 ustawy. Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9, 11, 12, 16a ustawy nie były 

realizowane, bowiem w okresie objętym kontrolą nie informowano o potrzebach w tym 

zakresie. Ustalono, 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.).

Ponadto stwierdzono, że Gmina Grębocice 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. 

Organ kontrolny ustalił, że Gmina realizuje zadanie wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3 i 6, 

a pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 9 ustawy nie były wykonywane, 

bowiem nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie.

W Gminie Grębocice 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
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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 Grębocicach 

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 XXXV/161/2012 Rady Gminy 

Grębocice z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie wskazuje 

kosztu 1 godziny 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 trybu ich pobierania.

Stwierdzono, także że Gmina Grębocice posiada Uchwałę Nr XXXV/160/2012 Rady 

Gminy Grębocice w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz zasady zwrotu 

wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy na pomoc 

rzeczową zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu. Z § 5 ust. 1 ww. 

Uchwały wynika, że wysokość zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie nie może być 

wyższa niż 10-krotność kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określone 

w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, w dniu złożenia wniosku przez osobę ubiegającą 

się o przyznanie takiej pomocy (...).

Powyższej regulacji nie można uznać za określenie wysokości zasiłku celowego. Rada 

Gminy podejmując przedmiotową Uchwałę zobowiązana była do określenia konkretnej, a nie



maksymalnej wysokości zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Wysokość 

ta powinna zostać w Uchwale ustalona w sposób precyzyjny, natomiast taki zapis określa 

jedynie jej górną granicę.

Na sformułowanie oceny wpływ miała następująca nieprawidłowość:

a) Brak wskazania zakresu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w decyzjach 

administracyjnych przyznających pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych

dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W sprawdzonych sprawach stwierdzono, że przedmiotowe decyzje administracyjne 

nie zawierają wskazania zakresu świadczonych usług specjalistycznych. Zgodnie z art. 50 ust. 

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

i miejsce świadczenia. Ponadto art. 107 k.p.a. w sposób jasny i precyzyjny wskazuje jakie 

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

dbałością o jasność i precyzję wypowiedzi, musi być jednoznaczne i nie budzić jakichkolwiek 

wątpliwości.

W wyniku kontroli sformułowane zostało następujące zalecenie:

1. W decyzjach administracyjnych przyznających pomoc w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wskazywać ich zakres.

Podstawa prawna: art. 50 ust. 5, art. 18 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930), art. 107 ust. 1 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 (t.j. 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 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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ZASTĘPCA DYREKTORA W YDZIAŁU 
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