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Pani
Alicja Karmelita
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jeżowie Sudeckim

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 11 lipca 2019 r. na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 126 i art. 127 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 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 kontrolerów: Helena 

Sławska -  starszy inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu, Urszula Szczeblowska -  

starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę problemową w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim, ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki 

w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej dotyczących 

przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), 

obejmującą okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 12 czerwca 2019 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2019 r.

Jednostką kieruje Pani Alicja Karmelita powołana na stanowisko Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim z dniem 28 stycznia 1999 r.

Pani Alicja Karmelita ponosi odpowiedzialność za realizowane zadanie w okresie 

objętym kontrolą.

Zarządzeniem Nr 17/2004 z dnia 4 maja 2004 r. Wójt Gminy w Jeżowie Sudeckim 

upoważnił Panią Alicję Karmelitę -  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Jeżowie Sudeckim do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych w sprawach 

pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych i własnych gminy.



Podpisany przez Panią w dniu 6 sierpnia 2019 r. protokół kontroli, do którego nie 

wniesiono zastrzeżeń, zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli 

dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie działania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Jeżowie Sudeckim w kontrolowanym zakresie.

Realizacja zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Na terenie Gminy Jeżów Sudecki w miejscowościach Jeżów Sudecki i Siedlęcin 

w dniach 18-19 stycznia 2018 r. wystąpiło zdarzenie noszące znamiona klęski żywiołowej 

(Huragan Fryderyka) w wyniku, którego poszkodowanych zostało 10 osób z 4 rodzin.

Rodziny poszkodowane przez silne wiatry zostały objęte pomocą finansową w formie 

zasiłków celowych, przyznawanych na zasadach określonych w art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 40 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zasiłki przyznawane były 

rodzinom lub osobom, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach 

mieszkalnych, budynkach gospodarczych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, 

w której nie mogły zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki 

własne. W związku z faktem, że straty wystąpiły w wyniku zdarzenia klęskowego -  zgodnie 

z art. 40 ust. 3 cyt. ustawy zasiłki przyznawane były niezależnie od dochodu i nie podlegały 

zwrotowi.

Zasiłki przyznawane były osobom/rodzinom na remont albo odbudowę 

budynku/lokalu mieszkalnego/gospodarczego zniszczonego bądź uszkodzonego w wyniku 

silnych wiatrów.

W 2018 r. - 3 rodziny otrzymały pomoc do 6.000 zł oraz 1 rodzina pomoc 

do 20.000 zł.

Na wypłatę zasiłków celowych Gmina Jeżów Sudecki w 2018 r. otrzymała dotację 

z rezerwy celowej budżetu państwa w łącznej kwocie 22.500 zł, która w całości została 

wypłacona w formie zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku 

zdarzenia klęskowego.

Zasiłki w wysokości do 6.000 zł wypłacono dla 3 poszkodowanych osób/rodzin 

w łącznej kwocie 3.000 zł.

Zasiłek w wysokości do 20.000 zł wypłacono 1 rodzinie w wysokości 19.500 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim nie wydał żadnej decyzji 

odmownej. Od treści wydanych decyzji nie były składane odwołania.
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Ośrodek przyznając i wypłacając zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych 

w wyniku zdarzeń klęskowych stosował zasady dotyczące uruchamiania środków rezerwy 

celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

na pomoc finansową dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń klęskowych 

mających miejsce w 2018 r., określone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w następujących pismach:

- DOLiZK-IV-775-l/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. -  Zasady udzielania ze środków rezerwy 

celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 

pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy 

społecznej dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku 

zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej;

- DOLiZK-II-775-18/2017 z dnia 12 sierpnia 2017 r.;

- DOLiZK-IV-775-10/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. -  Zasady udzielania ze środków 

rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie 

o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych 

w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych;

- DOLiZK-IV-775-20/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. -  Zmiana zasad ze środków rezerwy 

celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 

pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy 

społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku 

zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, które za pośrednictwem Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zostały przekazane 

do GOPS w Jeżowie Sudeckim.

Wójt Gminy Jeżów Sudecki Zarządzeniem Nr 4/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. 

powołał komisję ds. szacowania strat powstałych wskutek działania huraganu „Fryderyka” 

na terenie Gminy Jeżów Sudecki.

Dokumentacja sprawdzonych spraw dotyczących przyznania pomocy dla osób 

poszkodowanych w wyniku huraganu została zebrana i jest przechowywana w teczkach, 

oddzielnie dla każdej rodziny. Powyższa pomoc udzielana była na wnioski osób 

uprawnionych. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustalano prawidłowo w oparciu 

o rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony terminowo, na właściwym druku
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wywiadu tj. Części VII dotyczącej osób i rodzin poszkodowanych w wyniku sytuacji 

kryzysowej występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź zdarzenia 

losowego oraz dokumentów określonych wart. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. 

Ponadto w aktach sprawy dotyczącej przyznania pomocy do 20.000 zł znajdowała się 

kserokopia aktu notarialnego, wypis elektroniczny z ksiąg wieczystych, protokół 

z oszacowania zakresu i wysokości szkody w gospodarstwie domowym spowodowany silnym 

wiatrem określający procentowy udział zniszczenia budynku mieszkalnego, sporządzony 

w obecności osoby poszkodowanej, dokumentacja fotograficzna, kosztorys budowlany 

w zakresie likwidacji szkody oraz dokumenty potwierdzające rozliczenie z wydatkowanych 

środków tj. faktury i rachunki. Dokumenty sporządzane w formie kopii poświadczone zostały 

za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad.

Wypłata przyznanego zasiłku do 20.000 zł nastąpiła w formie jednorazowej transzy, 

na podstawie wydanej decyzji administracyjnej. W uzasadnieniu wydanej decyzji 

powoływano się na kosztorys szkód sporządzony przez Komisję.

Osoby/rodziny, które otrzymały zasiłki celowe z Ośrodka na pokrycie strat powstałych 

w gospodarstwie domowym spowodowany huraganem rozliczyły się z przyznanej pomocy.

Decyzje przyznające powyższe świadczenia wydawane były terminowo, tj. nie później 

niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sposób właściwy określały elementy 

wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a., tj. oznaczenie organu administracji publicznej, datę 

wydania, oznaczenie strony, podstawę prawną, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, 

czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania 

i skutkach zrzeczenia się odwołania, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego pracownika organu upoważnionego do wydawania decyzji. W rozstrzygnięciu 

decyzji administracyjnych wskazywano, kto jest odbiorcą świadczenia oraz wysokość 

przyznanej pomocy. Wszystkim decyzjom administracyjnym przyznającym pomoc dla osób 

i rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu nadawany był rygor natychmiastowej 

wykonalności. Sposób doręczania decyzji był zgodny z art. 39 i art. 46 k.p.a.

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Jeżowie Sudeckim nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.
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