
Wrocław, dnia «- p  czerwca 2019 r.

Pan
Andrzej Hamziuk
Kierownik 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Mysłakowicach

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 27-29 marca 2019 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 2018 r., poz. 

1508 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: Krzysztof Jakubowski -  inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu, 

Urszula Szczeblowska -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę 

kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Mysłakowicach, z zakresu 

realizacji zadań wynikających z ustawy, w  szczególności zgodności zatrudnienia 

pracowników jednostki z wymaganymi kwalifikacjami, jak  również zapisów art. 17 ust. 1, art. 

17 ust. 2, art. 18 ust. 1 i zadań wynikających z art. 110 ustawy, obejmującą okres od dnia 

1 stycznia 2018 r. do dnia 27 marca 2019 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 13 grudnia 2018 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2019 r.

Jednostką kieruje Pan Andrzej Hamziuk mianowany na stanowisko Kierownika GOPS 

w M ysłakowicach z dniem 22 lipca 1991 r.

Pan Andrzej Hamziuk ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie 

objętym kontrolą.

Podpisany w  dniu 23 maja 2019 r. protokół kontroli, do którego nie wniesiono 

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

dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

ZP-KNPS.431.6.15.2019.KJ



Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działania 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłakowicach w  zakresie zgodności zatrudnienia 

pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz 

realizacji zadań wynikających z ustawy.

Ustalono, że Gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym 

wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 10, 11, 14, 16, 16a, 17, 18, 19 i 20 ustawy, które 

dotyczą:

-  opracowywania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

(pkt 1),

-  sporządzania zgodnie z art. 16a oceny w zakresie pomocy społecznej (pkt 2),

-  udzielania schronienia, zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym (pkt 3),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych (pkt 4),

-  świadczenia pracy socjalnej (pkt 10),

-  organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 11),

-  dożywiania dzieci (pkt 14),

-  kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu (pkt 16),

-  pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego (pkt 16a),

-  sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywania jej właściwemu wojewodzie 

w  formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego 

(pkt 17),

-  utworzenia i utrzymywania ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienia środków 

na wynagrodzenie pracowników (pkt 18),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków stałych (pkt 19),

-  opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pkt 20).

W okresie objętym kontrolą Kierownik Ośrodka, na podstawie Upoważnienia z dnia 

5.01.201 l r .  do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących 

potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, wydanego przez Wójta Gminy



Mysłakowice, wydawał decyzje administracyjne potwierdzające prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej.

Zadania z art. 17 ust. 1 pkt 5, 6, 7, 8, 9 i 15 ustawy nie były realizowane, bowiem, jak 

wyjaśnił Kierownik Ośrodka w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w  zakresie:

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych (pkt 5),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego (pkt 6),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości 

uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (pkt 7),

-  przyznawania zasiłków celowych w  formie biletu kredytowanego (pkt 8),

-  opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje 

z zatrudnienia w  związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki 

nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi 

matką, ojcem bądź rodzeństwem (pkt 9),

-  sprawiania pogrzebu, w tym  osobom bezdomnym (pkt 15).

Gmina Mysłakowice nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach 

chronionych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy m.in. prowadzenie i zapewnienie miejsc w  mieszkaniach chronionych. 

Brak mieszkania chronionego oznacza, iż ograniczone są możliwości udzielania pomocy 

zapewniającej osobom przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie 

lub/i mogącej zastąpić pobyt w  placówce zapewniającej całodobową opiekę. Jak wyjaśnił 

Kierownik Ośrodka obecnie rozważane są możliwości Gminy w  zakresie lokalizacji 

mieszkania chronionego oraz ewentualnej adaptacji lokalu i pozyskaniu na ten cel środków 

zewnętrznych.

Ustalono, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 4 i 5 

ustawy, które dotyczą:

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych specjalnych (pkt 1),

-  realizacji programów osłonowych (pkt 4),



-  współpracy z powiatowym urzędem pracy w  zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji programu Aktywizacja 

i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (pkt 5).

Gmina Mysłakowice nie realizuje zadania z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy dotyczącego 

przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, 

pożyczek oraz pomocy w naturze, gdyż jak  wyjaśnił Kierownik Ośrodka w  okresie objętym 

kontrolą nie było osób ubiegających się o taką formę pomocy.

Gmina Mysłakowice nie prowadzi domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia 

o zasięgu gminnym (zadanie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy). Jak zapewnił Kierownik Ośrodka 

osoby wymagające umieszczenia w domu pomocy społecznej kierowano do placówek 

odpowiedniego typu zlokalizowanych jak  najbliżej miejsca zamieszkania, natomiast osoby 

zainteresowane korzystaniem z ośrodka wsparcia będą kierowane do W arsztatu Terapii 

Zajęciowej, prowadzonego przez Powiat Jeleniogórski (na terenie Kowar i Jeleniej Góry).

W trakcie kontroli ustalono, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 

6 i 9 ustawy, które dotyczą:

-  realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia (pkt 6),

-  wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pkt 9).

Zadanie z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 7 i 8 ustawy dotyczące:

-  organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w  miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 3),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 

żywiołową lub ekologiczną (pkt 4),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia, posiłku 

oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a (pkt 7),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz 

zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody
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na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 8), 

nie były realizowane, bowiem, jak  wyjaśnił Kierownik Ośrodka, w okresie objętym kontrolą 

nie było osób ubiegających się o ww. formy pomocy.

Gmina Mysłakowice nie realizuje zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 3a ustawy 

dotyczącego opracowywania i realizacji projektów socjalnych, bowiem, jak  zapewnił 

Kierownik Ośrodka pracownicy socjalni biorą udział w działaniach lokalnych stowarzyszeń, 

w ramach projektów realizowanych przez inne podmioty, których celem jest poprawa jakości 

życia mieszkańców Gminy.

Gmina Mysłakowice nie realizuje zadania wynikającego z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy 

dotyczącego rozwijania infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Jak zapewnił Kierownik Ośrodka osoby z terenu Gminy Mysłakowice 

dotknięte zaburzeniami psychicznymi będą kierowane do Oddziału Dziennego Pobytu Osób 

z Zaburzeniami Psychicznymi, funkcjonującego w  Jeleniej Górze przy Szpitalu MSWiA.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach koordynował realizację 

Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (art. 110 ust. 4 ustawy).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłakowicach nie wytaczał powództwa

0 roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art. 110 ust. 5 ustawy), jednakże 

Kierownik Ośrodka zapewnił, że pracownicy udzielali informacji o sposobie wytaczania 

powództw oraz pomagali w sporządzaniu wniosków osobom zainteresowanym.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił, że nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności 

do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych 

odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6 ustawy), jednakże zapewnił, że pracownicy udzielali 

informacji w tym zakresie, uczestniczyli w kompletowaniu dokumentacji medycznej

1 udostępniali stosowne druki.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M ysłakowicach składał Radzie 

Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawiał potrzeby w zakresie 

pomocy społecznej (art. 110 ust. 9 ustawy).

Kierownik GOPS w  Mysłakowicach 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 o pomocy społecznej otrzymywali wszyscy pracownicy socjalni, zatrudnieni 

w GOPS, którzy świadczyli pracę socjalną. W aktach osobowych pracowników socjalnych 

terenowych znajdują się stosowne pisma o przyznaniu powyższego dodatku oraz przyjęte 

i podpisane zakresy czynności.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Mysłakowice zamieszkałą 

przez 9 877 mieszkańców, w tym 186 rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych 

pracą socjalną (stan na dzień 31.12.2018 r.) i 9 914 mieszkańców, w tym 82 rodziny i osoby 

samotnie gospodarujące objęte pracą socjalną (stan na dzień 27.03.2019 r.).

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w M ysłakowicach zatrudnionych jest 

4 pracowników socjalnych (4 etaty) świadczących pracę socjalną w środowisku.

Zgodnie z art. 110 ust. 11 i 12 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 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 GOPS w M ysłakowicach na dzień kontroli powyższy wskaźnik był 

spełniony w stosunku do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą 

socjalną.

W sprawdzonych sprawach dotyczących zapewnienia miejsca tymczasowego 

schronienia stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W okresie objętym kontrolą Ośrodek m.in. kierował osoby do placówek, których Gmina 

Mysłakowice nie prowadziła, nie zleciła ich prowadzenia na podstawie art. 25 ust. 1 

ustawy pomocy społecznej oraz z którymi, nie zawarła umów na zakup usługi udzielenia 

tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie. Ponadto Gmina Mysłakowice nie 

zgłosiła wszystkich miejsc w  których udzielała swoim mieszkańcom tymczasowego 

schronienia do prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego rejestru miejsc, w których 

gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, 

schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz 

ogrzewalniach.
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W sprawdzonych sprawach dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki

zdrowotnej stwierdzono następującą nieprawidłowość:

l .W  sprawie nr 2 (T.K.) w  decyzji Nr SŚ.804.008.2018 z dnia 16.04.2018 r., którą 

potwierdzono prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wskazano Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Mysłakowicach, jako organ administracji publicznej, który ją  wydał, 

a decyzję podpisał Kierownik GOPS w  Mysłakowicach. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.) dokumentem potwierdzającym prawo 

do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 

cyt. ustawy jest decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu 

na miejsce zamieszkania klienta. W związku z powyższym prawidłowo wydana decyzja 

organu I instancji winna zawierać oznaczenie, że jest to decyzja W ójta Gminy 

Mysłakowice, natomiast upoważniony pracownik winien podpisać się, jako osoba 

działająca z upoważnienia Wójta.

W sprawdzonych sprawach dotyczących organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 2 (J.F.) decyzją Nr SŚ.8225.84.2019 z dnia 18.01.2019 r. przyznano usługi 

opiekuńcze od 1.01.2019 r. na wniosek Strony, który wpłynął do Ośrodka w  dniu 

10.01.2019 r.

Przyznanie usług opiekuńczych od daty wcześniejszej niż faktyczna data złożenia wniosku 

przez stronę powinno mieć uzasadnienie w udzieleniu tej formy pomocy z urzędu -  

zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

W aktach nie udokumentowano pisemnie faktu przyznania usług opiekuńczych za okres 

poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie pomocy, zgodnie z obowiązującą 

na podstawie art. 14 k.p.a. zasadą pisemności postępowania administracyjnego.

2. W sprawie nr 1. (W.B.) ustalając sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową 

Strony przed przyznaniem usług opiekuńczych decyzjami Nr SŚ.8225.532.2018 z dnia 

13.06.2018 r. i N r SŚ.8225.151.2019 z dnia 28.01.2019 r. do dokumentacji dołączono 

wyłącznie odcinek emerytury, natomiast brak było decyzji w  sprawie świadczenia 

emerytalnego.
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Zgodnie z art. 107 ust. 5b pkt 4 ustawy o pomocy społecznej sytuację osobistą, rodzinną 

i majątkową stron ustala się na podstawie decyzji właściwego organu w sprawie renty, 

emerytury, (...).

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków stałych 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1 W sprawie nr 2 (S.M.) Strona w dniu 5.01.2018 r. złożyła wniosek o przyznanie zasiłku 

stałego, jednocześnie przedstawiła potwierdzenie złożenia wniosku o ustalenie stopnia 

niepełnosprawności, w  związku z tym postępowanie w sprawie zostało zawieszone. 

N a okres oczekiwania na rozstrzygnięcie w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności 

przyznano Stronie zasiłek okresowy w wys. 317,00 zł miesięcznie na okres od 1.01.2018 r. 

do 31.03.2018 r. Strona w dniu 7.03.2018 r. dostarczyła orzeczenie Powiatowego Zespołu 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w  Jeleniej Górze, który zaliczył ją  do umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności na okres czasowy do 28.02.2023 r. W związku z tym 

postępowanie w sprawie zasiłku stałego zostało wznowione i na podstawie decyzji 

nr SŚ.8210.251.2018 z dnia 13.03.2018 r przyznano świadczenie w  wys. 287,00 zł 

miesięcznie na okres od 1.01.2018 r. do 28.02.2018 r. i 604,00 zł na okres od 1.03.2018 r. 

do 28.02.2023 r. Zasiłek stały za okres od 1.01.2018 r. do 28.02.2018 r. powinien zostać 

przyznany w wys. 317,00 zł miesięcznie.

2. W sprawie nr 3 (A.J.) Strona w dniu 24.05.2018 r. złożyła wniosek o przyznanie zasiłku 

stałego, jednocześnie przedstawiła potwierdzenie złożenia wniosku o ustalenie stopnia 

niepełnosprawności, w związku z tym postępowanie w  sprawie zostało zawieszone. 

N a okres oczekiwania na rozstrzygnięcie w  sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności 

przyznano Stronie zasiłek okresowy w wys. 317,00 zł miesięcznie na okres od 1.06.2018 r. 

do 31.07.2018 r. Strona w dniu 13.07.2018 r. dostarczyła orzeczenie Powiatowego Zespołu 

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w  Jeleniej Górze, który zaliczył ją  do umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności na okres czasowy do 31.07.2019 r. W związku z tym 

postępowanie w  sprawie zasiłku stałego zostało wznowione i na podstawie decyzji 

nr SŚ.8210.703.2018 z dnia 20.07.2018 r. przyznano świadczenie w wys. 287,00 zł 

na okres od 1.06.2018 r. do 30.06.2018 r. i 604,00 zł miesięcznie na okres od 1.07.2018 r. 

do 31.07.2019 r. Zasiłek stały za okres od 1.06.2018 r. do 30.06.2018 r. powinien zostać 

przyznany w wys. 317,00 zł miesięcznie.

Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika GOPS, w  powyższych



sprawach kwoty zasiłków stałych zostały wyliczone od maksymalnej wysokości zasiłku 

stałego tj. 604 zł, a nie od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej 

tj. 634 zł.

W sprawdzonej sprawie dotyczącej przyznawania i wypłacania specjalnych zasiłków 

celowych stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W sprawie nr 1 (M.W.) przez wydaniem decyzji administracyjnej N r SS.8212.1259.2017 

z dnia 20.11.2018 r. nie został przeprowadzony wywiad środowiskowy. Sytuację osobistą, 

rodzinną, dochodową i majątkową ustalono m.in. na podstawie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego sporządzonego w dniu 10.10.2018 r. przed przyznaniem pomocy 

w  formie usług opiekuńczych, do którego dopisano wniosek Strony z dnia 13.11.2018 r. 

o specjalny zasiłek celowy.

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej -  rodzinny wywiad 

środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się 

o świadczenia pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, 

dochodowej i majątkowej (...). Natomiast w przypadku ubiegania się o przyznanie 

świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także, gdy nastąpiła zmiana danych 

zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu ( . . . ) -  art. 107 ust. 4.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono 

następujące nieprawidłowości:

1. brak prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych,

2. zapewnienie miejsc tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w placówkach, 

z którymi Gmina Mysłakowice nie zawarła umów na zakup usługi udzielenia 

tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie oraz brak zgłoszenia 

do prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego rejestru miejsc, w których gmina 

udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, 

schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz 

ogrzewalniach

3. błędne oznaczenie organu w decyzjach dotyczących potwierdzania prawa 

do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze świadczeń publicznych,

4. brak udokumentowania przyznania usług opiekuńczych za okres poprzedzający 

złożenie wniosku,

5. błędne dokumentowanie dochodu strony przed wydaniem decyzji administracyjnej
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w  zakresie udzielenia pomocy w  formie usług opiekuńczych,

6. błędne ustalanie wysokości zasiłków stałych,

7. brak sporządzenia wywiadu środowiskowego przed wydaniem decyzji 

administracyjnej w zakresie udzielenia pomocy w formie specjalnego zasiłku 

celowego.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

1. Podjąć działania zmierzające do realizacji zadania własnego gminy o charakterze 

obowiązkowym dotyczącego prowadzenia i zapewnienia miejsc w  mieszkaniach 

chronionych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze z m .) .

Termin wykonania: 31 grudnia 2019 r.

2. Zapewniać miejsca tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w placówkach, 

z którymi Gmina Mysłakowice zawarła umowy na zakup usługi udzielenia tymczasowego 

schronienia w  odpowiedniej formie. Ww. miejsca zgłaszać do prowadzonego przez 

Wojewodę Dolnośląskiego rejestru miejsc, w  których gmina udziela tymczasowego 

schronienia w  schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach.

Podstawa prawna: art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.)

Termin wykonania: na bieżąco

3. W decyzjach administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych wskazywać Wójta Gminy Mysłakowice, jako 

organ wydający decyzję.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 

ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Datę rozpoczęcia realizacji pomocy w formie świadczeń niepieniężnych ustalać

z uwzględnieniem wniosku osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo
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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 2018 r., poz. 1508 ze zm.), art. 14 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

5. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustalać m.in. 

na podstawie decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 5b pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

6. W przypadku osoby samotnie gospodarującej kwotę zasiłku stałego ustalać w wysokości 

różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej 

osoby. Od dnia 1 października 2018 r. kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 

645,00 zł.

W związku z tym wyrównać zasiłek stały w sprawach:

- nr 2 (S.M.) za okres od 1.01.2018 r. do 28.02.2018 r. o kwotę 60,00 zł,

- nr 3 (A.J.) za okres od 1.06.2018 r. do 30.06.2018 r. o kwotę 30,00 zł.

Podstawa prawna: art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).

Termin wykonania: niezwłocznie

7. Przed wydaniem decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania 

świadczenia, z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego oraz 

decyzji w sprawach cudzoziemców, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy 

społecznej, przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy.

Podstawa prawna: art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.
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POUCZENIE

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1508 ze zm.) 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.

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Mysłakowice
2.a/a

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej
w Wydziale Zdrowia i Poljiyki Społecznej 12

£Ewelina Zygmunt


