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Pan
Mariusz Harbacewicz
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziadowej Kłodzie

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 19-21 stycznia 2022 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 2021 r., poz. 2268 

ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz § 5 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie 

nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285) zespół kontrolerów: 

Urszula Szczeblowska -  starszy inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu, Anita 

Denes-Ziemkiewicz -  inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę 

kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie, 

ul. Słoneczna 7c, 56-504 Dziadowa Kłoda, 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 2021 r. do dnia 

19 stycznia 2022 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2021 r. 

przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2022 r.

Jednostką kieruje Pan Mariusz Harbacewicz, zatrudniony na stanowisku p.o. 

Kierownika GOPS od 1.08.2002 r. do 31.07.2005 r., a od dnia 1.08.2005 r. na stanowisku 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie.

Pan Mariusz Harbacewicz ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania 

w okresie objętym kontrolą.



Podpisany w dniu 21 lutego 2022 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 z nieprawidłowościami działania 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie 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, 5, 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 oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym (pkt 3),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków okresowych (pkt 4),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych (pkt 5),

-  świadczenia pracy socjalnej (pkt 10),

-  organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, 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),
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-  opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pkt 20).

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

w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:

-  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),

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

Gmina Dziadowa Kłoda 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.

Ze złożonych przez Kierownika Ośrodka wyjaśnień wynika, że Gmina nie posiada 

odpowiedniego zaplecza lokalowego (brak wystarczających zasobów mieszkaniowych 

Gminy), inne gminy nie są zainteresowane podpisaniem stosownych umów, a na terenie 

Gminy nie działa żadna organizacja pozarządowa, której można by zlecić tego typu 

działalność. Do dnia kontroli nie było też zgłoszeń w zakresie przyznania mieszkania 

chronionego.



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie w okresie objętym 

kontrolą nie udzielał pomocy w formie ubrania, jako świadczenia niepieniężnego, (art. 17 

ust. 1 pkt 3 ustawy), gdyż jak wyjaśnił Kierownik Ośrodka nie wystąpiły potrzeby w tym 

zakresie natomiast pomocy w formie posiłku udzielano realizując rządowy program 

„Posiłek w szkole i w domu”.

Ustalono również, że Kierownik Ośrodka, nie posiada upoważnienia Wójta Gminy 

Dziadowa Kłoda do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach 

dotyczących potwierdzenia prawa 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 2021 r., poz. 1285 ze zm.).

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),

-  podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja 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 Dziadowa Kłoda nie realizuje zadania z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy, bowiem 

w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły zgłoszenia w zakresie przyznawania 

i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz 

pomocy w naturze.

Gmina nie posiada na swoim terenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu gminnym 

(zadanie z art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy). Osoby, które wymagają całodobowej opieki 

kierowane są do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, znajdującego się najbliżej 

miejsca ich zamieszkania. Gmina nie prowadzi także ośrodka wsparcia o zasięgu 

gminnym. Kierownik wyjaśnił, że do dnia kontroli nie wpłynął żaden wniosek o wydanie 

skierowania do takiej placówki, a jeżeli wpłynie taki wniosek Ośrodek podejmie stosowne 

działania w tym zakresie.
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Zadanie dotyczące opracowania i realizacji projektów socjalnych (art. 17 ust. 2 

pkt 3a) w okresie objętym kontrolą nie było realizowane z uwagi na ograniczenia 

spowodowanie pandemią COVID-19.

W trakcie kontroli ustalono, że Gmina Dziadowa Kłoda realizuje zadania z art. 18 

ust. 1 pkt 3, 6 i 9 ustawy, które dotyczą:

-  organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 3),

-  realizacji zadań wynikających z rządowego programu pomocy społecznej, mające 

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

specjalistycznego wsparcia (pkt 6),

-  wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pkt 9).

Gmina nie realizuje zadań wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 bowiem 

w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych 

z klęską żywiołową lub ekologiczną (pkt 4),

-  prowadzenia i rozwijania infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi (pkt 5),

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

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

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

zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody 

na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 8).

W Gminie Dziadowa Kłoda realizowane było zadanie wskazane w art. 110 ust. 4 

ustawy dotyczące koordynacji realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych.

Zadanie wskazane w art. 110 ust. 5 ustawy, dotyczące wytaczania powództwa 

o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców nie było realizowane, gdyż nie było 

takiej potrzeby. Pracownicy Ośrodka udzielali jednakże wszelkich informacji w tym 

zakresie.
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W okresie objętym kontrolą Kierownik Ośrodka nie kierował wniosków o ustalenie 

niezdolności do pracy, gdyż nie było takiej potrzeby. Osobom zainteresowanym 

pracownicy Ośrodka udostępniali druki oraz udzielali niezbędnych informacji (art. 110 ust. 

6 ustawy).

Kierownik GOPS w Dziadowej Kłodzie składał Radzie Gminy coroczne 

sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy 

społecznej (art. 110 ust. 9 ustawy).

Kierownik GOPS w Dziadowej Kłodzie 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.

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 400 zł (do 29.05.2021 r. 

w wysokości 250 zł) wynikający z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej 

otrzymywali wszyscy pracownicy socjalni realizujący pracę socjalną, tj. 2 pracowników 

socjalnych. Dodatek ten nie był wliczany do wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

socjalnych.

W sprawdzonych aktach osobowych pracowników socjalnych terenowych 

znajdowały się stosowne dokumenty potwierdzające przyznanie dodatku oraz przyjęte 

i podpisane zakresy czynności.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje teren Gminy Dziadowa Kłoda 

zamieszkały przez 4 524 mieszkańców, w tym 39 rodzin i osób samotnie gospodarujących 

objętych pracą socjalną (stan na dzień 31.12.2021 r.) i 4 529 mieszkańców, w tym 

17 rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną (stan na dzień 

kontroli).

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie na dzień kontroli 

zatrudnionych było 2 pracowników socjalnych (na 2 etatach).

Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej 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.

Art. 110 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że „Ośrodek pomocy 

społecznej zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników 

socjalnych”.

Mając na uwadze powyższe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadowej 

Kłodzie na dzień kontroli nie spełniał powyższego wskaźnika.

W sprawdzonych sprawach dotyczących zapewnienia miejsca tymczasowego 

schronienia osobom tego pozbawionym stwierdzono następującą nieprawidłowość:

l.G O PS w Dziadowej Kłodzie w 2021 r. kierował osoby bezdomne do Schroniska 

na podstawie Umowy zawartej w dniu 28.12.2020 r., zgłoszonej do prowadzonego przez 

Wojewodę Dolnośląskiego rejestru miejsc, w których gminy udzielają tymczasowego 

schronienia dopiero w dniu 2.02.2021 r.

Gmina, która zawarła umowę z podmiotem niepublicznym na zakup usługi 

udzielenia tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie, w placówce prowadzonej 

przez podmiot niepubliczny zgłasza ten fakt do rejestru wojewody. Wszelkie zmiany 

danych objętych rejestrem gmina zgłasza wojewodzie w terminie 14 dni od dnia ich 

powstania. Prowadzenie rejestru miejsc udzielania tymczasowego schronienia 

w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach ma na celu zapewnienie 

maksymalnego dostępu do informacji o miejscach tymczasowego schronienia dla osób 

bezdomnych i wszystkich potrzebujących wsparcia w tej formie. Pozwala również 

na weryfikację, które gminy wywiązują się z obligatoryjnego zadania, określonego 

w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, polegającego na udzieleniu 

tymczasowego schronienia osobom tego pozbawionym. Przy dokonywaniu zgłoszenia 

do rejestru należy uwzględniać zakres danych, jaki ten rejestr winien zawierać, 

katalogowany w art. 48a ust. 1 la  ustawy o pomocy społecznej.



2. W sprawie nr 1 (F.J.) w kontrakcie socjalnym zawartym w dniu 7.01.2021 r. przed 

wydaniem decyzji przyznającej pomoc w formie zapewnienia tymczasowego schronienia 

nie wskazano daty oceny realizacji działań ustalonych w kontrakcie oraz nie sporządzono 

takiej oceny.

Zgodnie ze wzorem formularza kontraktu socjalnego stanowiącego załącznik 

do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. 

w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 218, poz. 1439),

w kontrakcie winna być zawarta data oceny realizacji działań i ustaleń zawartych 

w kontrakcie oraz ocena zarówno realizacji działań ustalonych w kontrakcie jak i zmian 

wprowadzonych do kontraktu.

W sprawach dotyczących organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stwierdzono następującą

nieprawidłowość:

1. We wszystkich kontrolowanych sprawach zakończonych decyzjami administracyjnymi 

przyznającymi usługi opiekuńcze zarówno w rozstrzygnięciu jak i uzasadnieniu nie 

wskazywano miejsca świadczenia tych usług.

Zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej, 

przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

W sprawach dotyczących organizowania i świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stwierdzono następującą

nieprawidłowość:

1. W decyzji Nr OPS.4625.1.2021 z dnia 30.04.2021 r. (sprawa nr 1 M.R.) dotyczącej 

przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

wskazany zakres usług nie był zgodny z § 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej 

z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 

Nr 189, poz. 1598 ze zm.), w którym szczegółowo ustalone zostały rodzaje 

specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb osób 

wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich 

schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym 

przygotowaniem.



W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono 

następujące nieprawidłowości:

a) brak prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych,

b) brak spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych, o którym mowa 

w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy,

c) nieterminowe zgłoszenie do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego 

placówki, do której Gmina Dziadowa Kłoda kierowała osoby bezdomne w 2020 r.,

d) brak wskazania daty oceny realizacji ustalonych działań w kontrakcie socjalnym 

zawartym z osobą bezdomną oraz brak sporządzenia takiej oceny,

e) brak wskazania miejsca świadczenia usług opiekuńczych w decyzjach 

administracyjnych przyznających usługi opiekuńcze,

f) w decyzjach administracyjnych przyznających specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi wskazany zakres usług nie był zgodny z § 2 

rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się następujące zalecenia 

pokontrolne:

1. Uregulować kwestię 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 2021 r., poz. 2268 ze zm.).

Termin wykonania: 30 września 2022 r.

2. Uregulować kwestię zatrudnienia pracowników socjalnych tak, aby Ośrodek zatrudniał 

w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych.

Podstawa prawna: art. 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.).

Termin wykonania: do 30 czerwca 2022 r.

3. Zawarte przez Gminę umowy z podmiotami niepublicznymi na zakup usługi udzielenia 

tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie, w placówce prowadzonej przez ten



podmiot, zgłaszać do Rejestru Wojewody każdorazowo w terminie 14 dni od ich 

podpisania.

Podstawa prawna: art. 48a ust. 11 a, b, c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco

4. Kontrakty socjalne sporządzać starannie i rzetelnie, zgodnie ze wzorem formularza 

stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie kontraktu socjalnego. 

Każdorazowo wypełniać wszystkie części druku i terminowo sporządzać ocenę 

realizacji działań ustalonych w zawartym kontrakcie socjalnym.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 218, 

poz. 1439).

Termin wykonania: na bieżąco.

5. W decyzjach administracyjnych przyznających pomoc w formie usług opiekuńczych 

wskazywać miejsce ich świadczenia.

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

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

6. W decyzjach administracyjnych przyznających specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi wskazywać rodzaj usług zgodny z rozporządzeniem 

w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Podstawa prawna: § 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 

2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 

ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco

POUCZENIE

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie
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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 Dziadowa Kłoda
2. a/a

11




