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Pani
Alicja Pawlus
Kierownik 
Miej sko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Świerzawie

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 6-7 czerwca 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: Monika Broniszewska -  starszy inspektor wojewódzki: przewodniczący zespołu, 

Marta Bożek -  starszy inspektor wojewódzki: kontroler, Małgorzata Siłka -  inspektor 

wojewódzki: kontroler, z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę kompleksową w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerzawie, pl. Wolności 60, 59-540 Świerzawa 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 

6 czerwca 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 Alicja Pawlus, która od dnia 1 marca 

2008 r. jest zatrudniona na stanowisku Kierownika M-GOPS w Świerzawie.

Pani Alicja Pawlus jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 23 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 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie 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 2, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy. 

Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 3, 7, 8, 9 ustawy nie były realizowane, bowiem 

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

Dodatkowo stwierdzono, iż Gmina Świerzawa nie posiada Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych od 2014 r. (art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy). W chwili 

obecnej jest opracowany projekt Strategii na lata 2016-2021, który zgodnie z pismem 

M-GOPS.282/2016 z dnia 8.08.2016 r., zostanie przedłożony Radzie Miasta i Gminy 

Świerzawa we wrześniu 2016 r.

Ponadto Gmina nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach chronionych (art. 

17 ust. 1 pkt 12 ustawy).

Stwierdzono również, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 

pkt 1, 4 i 5 ustawy. Nie realizuje natomiast zadań z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3, 3a ustawy. 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, 7, 8, 9 ustawy nie były wykonywane, 

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

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

Ośrodek nie realizuje zadania wskazanego w art. 110 ust. 4 ustawy tj. nie koordynuje 

realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, gdyż Gmina Świerzawa 

od 2014 r. nie posiada opracowanego wymaganego ustawowo ww. dokumentu.

Ponadto Ośrodek kierował wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, 

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi



przepisami (art. 110 ust. 6). Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

składał Radzie Miasta i 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).

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik M-GOPS w Świerzawie 

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

ustawy tj. posiada wymagany staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu 

organizacji pomocy społecznej.

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku spełniają wymogi odnośnie kwalifikacji 

zawodowych wskazane w art. 116 i 156 ustawy.

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

ust. 3a ustawy otrzymywali wszyscy pracownicy socjalni realizujący pracę socjalną 

w środowisku. W aktach personalnych pracowników socjalnych znajdują się stosowne 

dokumenty potwierdzające przyznanie powyższego dodatku oraz przyjęte i podpisane zakresy 

czynności.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Świerzawa zamieszkałą 

przez 7.618 mieszkańców (według stanu na dzień 30.04.2016 r.), w tym 96 rodzin 

i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną. W Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Świerzawie na dzień kontroli zatrudnionych było 4 pracowników 

socjalnych terenowych. Zgodnie z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy 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 M-GOPS w Świerzawie wskaźnik ten jest spełniony, zarówno 

w odniesieniu do liczby mieszkańców, jak i w odniesieniu do liczby rodzin i osób samotnie 

gospodarujących objętych pracą socjalną,

W trakcie kontroli stwierdzono brak uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne
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usamodzielnienie. Zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy, rada gminy określa w drodze uchwały, 

wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku na ekonomiczne 

usamodzielnienie.

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

- zmiana odpłatności mieszkańca gminy za pobyt w dps pomimo braku zmiany dochodu 

strony o kwotę większą niż 10% stosownego kryterium dochodowego,

- błędna zmiana wysokości wypłacanego zasiłku stałego w związku ze zmianą sytuacji 

dochodowej rodziny.

W sprawdzonych sprawach dotyczących ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w domu pomocy społecznej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

Z akt sprawy nr 1 (G.M.) wynika, że decyzją Nr M-GOPS/DPS/5/14 z dnia 18.07.2014 r. 

ustalono odpłatność Strony za pobyt w placówce w wysokości 540,75 zł miesięcznie. Strona 

posiadała dochód w wysokości 772,50 zł, na który składała się renta socjalna 619,50 zł 

i zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł. W związku ze zmianą odpłatności za pobyt w dps 

w Czamowąsach, zgodnie z Zarządzeniem Starosty Opolskiego z dnia 16.12.2015 r., decyzją 

Nr M-GOPS/DPS/03/16 z dnia 12.02.2016 r. zmieniono odpłatność Strony za pobyt 

wplacówce do kwoty 557,21 zł miesięcznie od 1.01.2016 r., mimo, że zmiana dochodu 

Strony nie przekroczyła 10 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

Mając na uwadze art. 106 ust. 3b ustawy, Strona winna nadal ponosić odpłatność 

w wysokości 540,75 zł, zgodnie bowiem z treścią ww. zapisu - zmiana dochodu osoby 

samotnie gospodarującej w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenia niepieniężne nie 

wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków stałych 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

W sprawie nr 3 (W.D.) decyzją Nr ZS/8122/08/2015 z dnia 19.01.2015 r. ustalono stronie 

prawo do zasiłku stałego w wysokości 253,00 zł miesięcznie na okres od 1.01.2015 r. 

do 31.01.2017 r. Wysokość pomocy dla 2-osobowej rodziny ustalono w oparciu o dochód 

z tytułu świadczeń rodzinnych (106,00 zł -  zasiłek rodzinny oraz 50,00 zł dodatek do zasiłku 

rodzinnego z tytułu nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 

do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły) oraz alimentów na rzecz dziecka 

w wysokości 250,00 zł.



Decyzją Nr ZS/8122/32/ZM/2011 z dnia 7.07.2015 r. zmieniono wysokość zasiłku 

stałego do kwoty 278,00 zł miesięcznie na okres od 1.07.2015 r. do 31.01.2017 r. Przyczyną 

zmiany wysokości przyznanego świadczenia była zmiana sytuacji dochodowej rodziny 

spowodowana zaprzestaniem wypłacania w okresie wakacji dodatku do zasiłku rodzinnego 

z tytułu nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Ustalając w miesiącu lipcu sytuację dochodową rodziny Ośrodek błędnie uznał, 

iż w sprawie zastosowanie mają przepisy dotyczące dochodu utraconego. W związku 

z powyższym utracił dochód z tytułu otrzymywanego dodatku i ustalił nową wysokość 

świadczenia od lipca na podstawie dochodów osiągniętych przez rodzinę w miesiącu lipcu 

zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy.

Zespół kontrolny zwraca uwagę, iż w opisanej sytuacji należało zastosować zapisy 

art. 106 ust. 3a ustawy, zgodnie z którym zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 

rodziny w okresie pobierania świadczenia pieniężnego nie wpływa na wysokość świadczenia 

pieniężnego, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% odpowiedniego kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę 

w rodzinie.

Co prawda z przepisów ustawy o pomocy społecznej nie wynika, wprost, od którego 

momentu następuje zmiana wysokości wypłaconego świadczenia w przypadku zmiany 

dochodu uprawnionej do świadczeń osoby lub rodziny, wobec powyższego w opisanej 

sytuacji uznać należy, iż zmiana wysokości wypłaconego świadczenia, a tym samym zmiana 

decyzji powinna nastąpić od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

faktyczna zmiana dochodu.

W sprawie nr 3 (W.D.) faktyczna zmiana dochodu spowodowana zaprzestaniem 

wypłacania dodatku do zasiłku rodzinnego nastąpiła w miesiącu lipcu 2015 r. w związku 

z czym zmiana wysokości przyznanego zasiłku stałego winna nastąpić od miesiąca sierpnia 

2015 r.

Dodatkowo w sprawie stwierdzono, iż ze względu na zmianę przepisów prawa 

w miesiącu październiku 2015 r. ponownie wydano decyzję zmieniającą wysokość pomocy 

od 1.10.2015 r. Wysokość pomocy ustalono w prawidłowej kwocie tj. 311,00 zł miesięcznie.

Mając powyższe na uwadze wypłacono stronie w miesiącu lipcu 2015 r. pomoc 

w wysokości 278,00 zł zamiast, w wysokości 253,00 zł.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami 

wydaje się następujące zalecenia:
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1. Zmiany wysokości odpłatności za świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej 

dokonywać, jeżeli 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 r. o pomocy społecznej 

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

Termin wykonania: na bieżąco.

2. W okresie pobierania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej zmiany jego 

wysokości dokonywać, jedynie gdy kwota zmiany dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub rodziny przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zmiany wysokości wypłacanego świadczenia dokonywać od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiła faktyczna zmiana dochodu.

Podstawa prawna: art. 106 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

Termin wykonania: 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 tut. 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. W( .NOŚLĄSKIEGO

JÓanut&^awTtTa 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Zdrowia i Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Pan Józef Kołcz
Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa

2. a/a

6


