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Pani
Danuta Grzesiak
Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej 
w Lwówku Śląskim

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 17 i 18 października 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, Monika 

Broniszewska -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler i Helena Sławska -  starszy inspektor 

wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę kompleksową w Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim, ul. Aleja Wojska Polskiego 27, 59-600 Lwówek 

Śląski, 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 17 października 2022 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 28 czerwca 2022 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2022 r.

Jednostką kieruje Pani Danuta Grzesiak zatrudniona na stanowisku Kierownika 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim od dnia 1 września 

2015 r.

Pani Danuta Grzesiak ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie 

objętym kontrolą.

Podpisany przez Panią w dniu 28 listopada 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 Miejsko- 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim 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, 12, 14, 16, 16a, 17, 18, 19 i 20 ustawy, 

które dotyczą:

-  opracowania 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 miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 

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

-  prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych (pkt 12),

-  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).

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),
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-  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 lub rodzeństwem (pkt 9),

-  sprawiania pogrzebu (pkt 15).

Ustalono, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 3a, 4 i 5 

ustawy, które dotyczą:

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

-  opracowywania i realizowania projektów socjalnych (pkt 3a),

-  podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 

potrzeb gminy (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 (pkt 5).

Nie realizuje natomiast 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 wniosków w tym zakresie.

Gmina na swoim terenie nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w domach pomocy 

społecznej i ośrodkach wsparcia (art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy). Z wyjaśnień Kierownika 

Ośrodka wynika, że osoby potrzebujące umieszczenia w DPS kierowane są do najbliższych 

placówek odpowiedniego typu znajdujących się na terenie powiatu, województwa zgodnie 

z wnioskiem strony bądź z uwagi na wolne miejsca”. W okresie objętym kontrolą nie było 

żadnego wniosku o przyznanie pomocy w zakresie umieszczenia w ośrodku wsparcia.

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

3, 4, 6 i 9 ustawy, które dotyczą:

-  organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 3),
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-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 

żywiołową lub ekologiczną (pkt 4),

-  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).

Zadania z art. 18 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy nie były realizowane, bowiem w okresie 

objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:

-  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 

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

Rzeczypospolitej Polskiej (pkt 8).

Gmina nie prowadzi i nie rozwija infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy). Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka 

wynika, że osoby wymagające takiego wsparcia kierowane będą do najbliższych placówek 

tego typu. W okresie objętym kontrolą nie skierowano żadnej osoby do ŚDS z uwagi na brak 

wniosków. W razie potrzeby osoby kierowane będą do ŚDS w Bolesławcu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim koordynuje 

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

W Gminie Lwówek Śląski zadanie wskazane w art. 110 ust. 5 ustawy, dotyczące 

wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy, nie było 

realizowane, ponieważ nie było takiej potrzeby. Kierownik Ośrodka zapewnił, że osobom 

potrzebującym pomagają pracownicy socjalni, którzy informują podopiecznych 

potrzebujących takiego wsparcia o sposobie wytaczania powództwa o roszczenia 

alimentacyjne.

W kontrolowanym okresie Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności 

do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych 

odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6 ustawy). Jednakże jak poinformował Kierownik 

Ośrodka, pracownicy socjalni na bieżąco udostępniają druki, pomagają w ich wypełnianiu 

i udzielają informacji o sposobie załatwiania spraw.

Kierownik MGOPS w Lwówku Śląskim składał Radzie Gminy coroczne 

sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy 

społecznej (art. 110 ust. 9 ustawy).
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Kierownik MGOPS w Lwówku Śląskim spełnia odpowiednie wymogi w zakresie 

kwalifikacji zawodowych wskazane w art. 122 ust. 1 ustawy. 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. 

wwys. 250 zł) wynikający z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej otrzymywali 

pracownicy socjalni zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w MGOPS realizujący 

pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzający rodzinne wywiady środowiskowe poza 

siedzibą Ośrodka. Ww. dodatek nie był wliczany do kwoty minimalnego wynagrodzenia 

pracowników socjalnych.

W aktach personalnych pracowników socjalnych Ośrodka znajdują się stosowne 

pisma o przyznaniu powyższego dodatku oraz podpisane zakresy czynności.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje obszar Gminy Lwówek Śląski 

zamieszkały przez 16 140 mieszkańców, w tym 202 rodziny i osoby samotnie gospodarujące 

objęte pracą socjalną (stan na dzień 31.12.2021 r.) i 15 959 mieszkańców, w tym 180 rodzin 

i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną (stan na dzień kontroli).

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim na dzień 

kontroli było zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy 7 pracowników socjalnych 

realizujących pracę socjalną.

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.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim na dzień kontroli 

spełniał wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych, o którym mowa w art. 110 ust. 11 

ustawy w odniesieniu do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą 

socjalną.

W sprawach dotyczących zapewnienia miejsca tymczasowego schronienia 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie m |  nie dokonano oceny ustaleń zawartych w kontrakcie socjalnym

sporządzonym w dniu 10.12.2021 r., której termin wyznaczono na dzień 31.12.2021 r.,
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przed wydaniem decyzji Nr 900/2021 z dnia 21.12.2021 r.

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.

2. W sprawie przed wydaniem decyzji Nr 167/2022 z dnia 28.01.2022 r. nie

zawarto ze stroną kontaktu socjalnego.

Zgodnie z art. 48a ust. 2 ustawy, schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom 

bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz 

usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności 

i uzyskanie samodzielności życiowej.

W sytuacji nie wymagającej szczególnego trybu, udzielając schronienia osobie 

bezdomnej poza gminą ostatniego zameldowania na pobyt stały, konieczne jest zawarcie 

kontraktu socjalnego, przy czym ustawodawca nie narzuca procedury przeprowadzenia 

przedmiotowej czynności. W zależności od okoliczności, gmina ostatniego miejsca 

zameldowania może:

- wezwać osobę do osobistego stawienia się w Ośrodku celem zawarcia kontraktu 

socjalnego;

- zawrzeć w kontrakcie kluczowe zobowiązania (na podstawie informacji przekazanych 

w rodzinnym wywiadzie środowiskowym, sporządzonym przez ośrodek w miejscu 

pobytu), a następnie przesłać dokument do ośrodka pomocy społecznej właściwego 

ze względu na miejsce pobytu osoby bezdomnej, wówczas, za pośrednictwem 

i we współpracy z tamtejszą jednostką, osoba bezdomna może podpisać kontrakt socjalny 

w miejscu jej pobytu.

Należy jednak pamiętać, że współpraca pomiędzy jednostką ostatniego miejsca 

zameldowania, a jednostką miejsca pobytu osoby bezdomnej winna znaleźć potwierdzenie 

w zawartym kontrakcie, ponieważ dokument ten wskazuje, kto będzie realizatorem 

kontraktu oraz w jakim zakresie będzie przebiegała współpraca z osobą bezdomną.

Ponadto należy podkreślić, że to pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy 

społecznej gminy ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały powinien formalnie 

zawrzeć z osobą bezdomną kontrakt socjalny, bowiem to właśnie ta gmina jest właściwa 

do przyznania schronienia osobie bezdomnej i skierowania jej do schroniska.
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Jedynie skierowanie osoby bezdomnej do schroniska dla osób bezdomnych przez 

gminę miejsca pobytu, na podstawie art. 101 ust. 3 ustawy możliwe jest bez konieczności 

wcześniejszego podpisania przez osobę bezdomną kontraktu socjalnego. Należy jednak 

podkreślić, że gdy tylko ustaną szczególne okoliczności na podstawie, których schronienia 

udzieliła gmina miejsca pobytu osoby bezdomnej, to gmina ostatniego miejsca 

zameldowania na pobyt stały będzie właściwą miejscowo do udzielenia pomocy tej osobie. 

Wówczas konieczne będzie zawarcie kontraktu socjalnego.

3. W sprawie decyzja Nr 706/2021 z dnia 24.09.2021 r. przyznająca pomoc

w formie tymczasowego schronienia od 24.09.2021 r. została wysłana do Strony dopiero 

18.10.2021 r. Doręczenie decyzji nastąpiło w dniu 25.10.2021 r., tj. po upływie miesiąca 

od daty jej sporządzenia.

Analogicznie w sprawie decyzja Nr 167/2022 z dnia 28.01.2022 r.

przyznająca pomoc w formie schronienia od dnia 1.01.2022 r. została wysłana do Strony 

dopiero 18.02.2022 r. Doręczenie decyzji Stronie nastąpiło w dniu 1.03.2022 r., 

tj. po upływie miesiąca od daty jej sporządzenia.

Sporządzoną decyzję Ośrodek winien dostarczyć Stronie bezzwłocznie, gdyż zgodnie 

z art. 110 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany 

od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej.

W sprawach dotyczących organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu

zamieszkania stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie decyzją administracyjną nr 363/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. 

odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych ustalono Stronie w wysokości 30% kosztu 

1 godziny usług (25,58 zł), tj. w kwocie 7,67 zł.

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr YII/72/15 z dnia 26 marca 2015 r. (ze zmianami) 

w sprawie 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 odpłatność Strony 

za 1 godzinę usług opiekuńczych winna wynosić 25% tego kosztu, tj. 6,40 zł.

2. Zmiany decyzji w zakresie odpłatności Stron za realizowane usługi opiekuńcze w związku 

z podjętą przez Radę Miejską w Lwówku Śląskim Uchwałą Nr XXXIII/232/21 z dnia 

25 lutego 2021 r. zmieniającą Uchwałę Nr YII/72/15 w zakresie kosztu 1 godziny usług 

opiekuńczych dokonano od 1.04.2021 r.
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Uchwała Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Nr XXXIII/232/21 z dnia 25 lutego 

2021 r. została opublikowana 4 marca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, w marcu 2021 r. nie zmieniono odpłatności stron za korzystanie z usług 

opiekuńczych. Zmiany tej dokonano od 1 kwietnia 2021 r. zamiast od 19 marca 2021 r., 

tj.od  dnia wejścia w życie powyższej Uchwały. Ponieważ z dniem 19 marca 2021 r. 

zaczęła obowiązywać powyższa Uchwała, zatem od tego dnia należało przeliczyć 

odpłatność stron za świadczone usługi opiekuńcze.

W sprawach dotyczących prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach 

chronionych stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W dokumentacji sprawy stwierdzono brak uzgodnienia, o którym mowa w art. 53 ust. 9 

ustawy zawartego pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego, 

pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej 

mieszkanie chronione lub organizacji pożytku publicznego prowadzącej mieszkanie 

chronione, a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu 

chronionym.

Udzielenie pomocy w formie skierowania do mieszkania chronionego reguluje zapis 

art. 53 ustawy o pomocy społecznej. W odniesieniu do wyjaśnień Kierownika Ośrodka 

należy zauważyć, że w kontrakcie socjalnym zawartym w dniu 9.05.2022 r. nie ma 

uzgodnienia, które winno być zawarte pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu 

kierującego, pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 

prowadzącej mieszkanie chronione lub organizacji pożytku publicznego prowadzącej 

mieszkanie chronione, a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia 

w mieszkaniu chronionym. Wspomniane wyżej uzgodnienie powinno mieć formę pisemną 

i dotyczyć celu i okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, programu 

usamodzielniania, sposobu usprawiedliwiania nieobecności, a także odpłatności za pobyt.

Zgodnie z zapisem art. 53 ust. 9 ustawy przed wydaniem decyzji o skierowaniu osoby 

do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym dokonywać uzgodnień pomiędzy 

pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego, pracownikiem socjalnym jednostki 

organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione lub organizacji 

pożytku publicznego prowadzącej mieszkanie chronione, a osobą ubiegającą się 

o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym z uwzględnieniem 

celu pobytu, okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, odpłatności osoby 

korzystającej ze wsparcia, sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu 

oraz zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania lub programu wspierania 

osoby przed wydaniem decyzji o skierowaniu do korzystania w mieszkaniu chronionym.



W sprawach dotyczących kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia

odpłatności za pobyt w tym domu stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie na decyzji 132/2021 z dnia 27.01.2021 r. brakowało podpisu 

z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu 

upoważnionego do wydawania decyzji.

Decyzja powinna zawierać podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji, co wprost wynika z art. 107 § 1 pkt 

8 k.p.a. Ujęcie decyzji administracyjnej, jako oświadczenia woli czyni istotnym złożenie 

podpisu, dopiero po złożeniu podpisu na dokumencie oświadczenie woli zostaje, bowiem 

wyrażone w formie pisemnej. Niedopuszczalne jest domniemanie, kto podpisał decyzję 

i czy osoba, która złożyła podpis była do tego upoważniona.

2. W aktach skontrolowanej sprawy brakowało dokumentów potwierdzających

odbiór decyzji Nr 132/2021 z dnia 27.01.2021 r. oraz Nr 307/2021 z dnia 28.04.2021 r. 

przez Stronę.

Właściwe doręczenie decyzji ma kluczowe znaczenie dla jej wykonania. Czynności 

materialno-techniczne doręczenia są sformalizowane ze względu na konieczność ścisłego 

określenia faktów powodujących skutek prawny. Ścisłe przestrzeganie tych wymagań 

formalnych należy do obowiązków organu administracyjnego, albowiem od skuteczności 

doręczenia zależą w wielu przypadkach uprawnienia procesowe i materialno-prawne stron.

Przepisy art. 39 i następne k.p.a., regulujące kwestie doręczeń w postępowaniu 

administracyjnym, nie mają w żadnym stopniu charakteru uznaniowego, są to przepisy 

bezwzględnie obowiązujące. Obowiązek dysponowania przez organ dokumentem 

potwierdzającym odbiór aktu jest jasno i jednoznacznie sformułowany. Decyzje 

administracyjne należy doręczać za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich 

pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. W przypadku doręczania 

korespondencji przez pracowników należy dopilnować, aby odbierający potwierdził 

doręczenie mu pisma swym podpisem, ze wskazaniem daty doręczenia.

3. W sprawie brak zatwierdzenia przez kierownika jednostki pkt IX

kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego część I z dnia 7.04.2021 r., 

tj. „Plan pomocy zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej pomocy 

społecznej”.

Rodzinne wywiady środowiskowe powinny być sporządzane starannie i rzetelnie, 

a poszczególne części wywiadu winny być wypełnione i potwierdzone podpisem
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ze wskazaniem daty zgodnie ze wzorem odpowiedniego kwestionariusza wywiadu. 

Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, 

na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny 

sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące 

podstawę planowania pomocy. Sporządzony przez pracownika socjalnego plan pomocy 

stanowi propozycję, co do sposobu postępowania w danej sprawie. Ostateczne 

rozstrzygnięcie, w jakiej formie i jakim wymiarze świadczenia zostaną przyznane należy 

do kierownika ośrodka pomocy społecznej. Nie jest poprawne, jeżeli Kierownik Ośrodka 

nie wypełnia i nie podpisuje wywiadu, nie wskazując rozstrzygnięcia, w jakiej formie 

i wymiarze pomoc zostanie udzielona. Plan pomocy zatwierdzony przez Kierownika 

Ośrodka stanowi podstawę do kontynuowania realizacji decyzji przyznającej zatwierdzone 

świadczenie.

W sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie 

wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczna stwierdzono następującą 

nieprawidłowość:

1. W wydawanych decyzjach administracyjnych nie wskazywano rodzaju przyznanej 

pomocy, tj. przyznania zasiłku do 6 tys. zł lub do 200 tys. zł.

Organ rozpatrując wniosek o przyznanie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku 

klęski żywiołowej, na podstawie całokształtu materiału dowodowego, winien wskazać 

w osnowie decyzji, który rodzaj zasiłku (do 6 tys. zł i do 200 tys. zł) jest przedmiotem 

rozstrzygnięcia, z uwzględnieniem faktycznie przyznanej kwoty.

Przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i 2 oraz 

w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy podlega rozpoznaniu w trybie przepisów ustawy o pomocy 

społecznej oraz w oparciu o stosowane odpowiednio (na podstawie art. 14 tej ustawy) 

przepisy k.p.a.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono 

następujące nieprawidłowości:

1. Brak oceny realizacji działań ustalonych w zawartych kontraktach socjalnych dotyczących 

przyznania pomocy w formie tymczasowego schronienia.

2. Brak zawarcia kontraktu socjalnego z osobą bezdomną przed wydaniem decyzji 

administracyjnej w zakresie udzielenia tymczasowego schronienia.

3. Brak doręczenia Stronie decyzji w oparciu, o którą realizowano pomoc w formie 

tymczasowego schronienia.
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4. Ustalenie odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych niezgodnie z podjętą Uchwałą 

w sprawie usług opiekuńczych.

5. Brak przeliczenia odpłatności za usługi opiekuńcze z datą wejścia w życie Uchwały 

zmieniającej koszt 1 godziny usług opiekuńczych.

6. Brak pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w art. 53 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej, 

pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego, pracownikiem socjalnym 

jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione lub 

organizacji pożytku publicznego prowadzącej mieszkanie chronione, a osobą ubiegającą 

się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym.

7. Nierzetelne sporządzenie decyzji administracyjnej w zakresie skierowania do domu 

pomocy społecznej.

8. Błędny sposób doręczenia decyzji administracyjnych przekazywanych osobie 

przebywającej w domu pomocy społecznej.

9. Nierzetelne sporządzenie wywiadu środowiskowego w sprawie dot. kierowania do domu 

pomocy społecznej i ustalenia odpłatności za pobyt w placówce.

10. Błędne sformułowanie rozstrzygnięcia w decyzjach dotyczących przyznawania 

i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się następujące zalecenia 

pokontrolne:

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

stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie kontraktu socjalnego. Każdorazowo 

dokonywać oceny ustaleń zawartych w kontrakcie.

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.

2. Decyzje administracyjne w zakresie przyznania tymczasowego schronienia w schronisku dla 

osób bezdomnych wydawać po sporządzeniu z daną osobą kontraktu socjalnego.

Podstawa prawna: art. 48a ust. 2 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.

3. Decyzje administracyjne w sprawach pomocy społecznej realizować po ich doręczeniu. 

Doręczenie wydanej w sprawie decyzji winno nastąpić bezzwłocznie po jej wydaniu.
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Podstawa prawna: art. 110 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustalać w oparciu o obowiązującą Uchwałę w sprawie 

usług opiekuńczych.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Nr YII/72/15 

z dnia 26 marca 2015 r. (ze zmianami) w sprawie 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 - Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2015 r. poz. 

1398.

Termin wykonania: na bieżąco

5. Przeliczenia odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych dokonywać od dnia wejścia 

w życie Uchwały zmieniającej koszt 1 godziny usługi.

Podstawa prawna: § 2 ust. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Nr YII/72/15 

z dnia 26 marca 2015 r. (ze zmianami) w sprawie 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 - Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2015 r. poz. 

1398.

Termin wykonania: na bieżąco.

6. Przed wydaniem decyzji o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu 

chronionym dokonywać uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu 

kierującego, pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej 

prowadzącej mieszkanie chronione lub organizacji pożytku publicznego prowadzącej 

mieszkanie chronione, a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia 

w mieszkaniu chronionym.

Podstawa prawna: art. 53 ust. 9 i 10 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.
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7. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny zawierający podpis z podaniem 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. 

Podstawa prawna: art. 107 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)

Termin wykonania: na bieżąco.

8. Wszelkie pisma, w tym decyzje administracyjne w sprawach pomocy społecznej doręczać 

stronom postępowania za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub 

przez inne upoważnione osoby lub organy, a gdy działa przez przedstawiciela -  temu 

przedstawicielowi.

W przypadku doręczania pism w lokalu organu administracji publicznej lub przez 

pracowników dopilnować, aby odbierający pismo potwierdzał doręczenie mu pism swym 

podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.

Podstawa prawna: art. 39, art. 40 § 1, art. 42 § 2, art. 46 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000).

Termin wykonania: na bieżąco.

9. W celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby ubiegającej 

się o przyznanie świadczenia, a następnie podjęcia właściwych działań zmierzających 

do zaplanowania pomocy i zatwierdzenia jej przez Kierownika, rodzinne wywiady 

środowiskowe sporządzać starannie i rzetelnie. W celu potwierdzenia ostatecznego 

rozstrzygnięcia, w jakiej formie, wymiarze oraz okresie powinna zostać przyznana pomoc, 

każdorazowo Kierownik Ośrodka powinien zatwierdzić część wywiadu środowiskowego 

„Plan pomocy zatwierdzony przez kierownika jednostki”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 i 2, § 9 ust. 1 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2021 r. 

w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 893).

Termin wykonania: na bieżąco.

10. Rozstrzygnięcie decyzji formułować w sposób jasny i zrozumiały, tak, aby nie powodowało 

niedomówień i możliwości różnej interpretacji. Ma ono wyrażać rezultat stosowania normy 

prawa materialnego do konkretnego wypadku, w kontekście konkretnych okoliczności 

faktycznych i materiału dowodowego. W przypadku decyzji przyznających pomoc dla osób 

poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych wskazywać każdorazowo rodzaj przyznanej 

pomocy zgodnie z wnioskiem strony.

Podstawa prawna: art. 107 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.).

13



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 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. Burmistrz Lwówka Śląskiego
2. a/a

zne)
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