
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia b  lutego 2023 r.

ZP-KNPS.431.6.51.2022.MS

Pani
Magdalena Tajduś
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starych Bogaczowicach

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 15, 16 i 23 listopada 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: 

Małgorzata Staszczak -  inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu, Helena Sławska -  

starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę kompleksową w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132, 58-312 Stare 

Bogaczowice 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 15 listopada 2022 r.

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

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2022 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Jolanta Kocoń, zatrudniona 

na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 

od dnia 1 listopada 2002 r. do 31 stycznia 2023 r., która ponosi odpowiedzialność za realizowane 

zadania w okresie objętym kontrolą. Od dnia 1 lutego 2023 r. stanowisko Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach objęła, wyłoniona w drodze konkursu 

Pani Magdalena Tajduś.



Podpisany przez Panią Jolantę Kocoń w dniu 11 stycznia 2023 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 Starych Bogaczowicach 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, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 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 tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi (pkt 11),

-  prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych (pkt 12),

-  dożywiania dzieci (pkt 14),

-  sprawiania pogrzebu (pkt 15),

-  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).

Ustalono, że Kierownik Ośrodka, na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Stare 

Bogaczowice, wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach potwierdzające 

prawo 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 2022 r., poz. 2561 ze zm.).

Zadania z art. 17 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9, 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).

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

ustawy, które dotyczą:

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

-  opracowania i realizacji 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 oraz realizacji Programu Aktywizacja 

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

pracy (pkt 5).



Nie realizuje natomiast zadania z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy, które dotyczy 

przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, 

pożyczek oraz pomocy w naturze (pkt 2), gdyż jak wyjaśnił Kierownik Ośrodka w okresie 

objętym kontrolą nie zaistniała taka potrzeba.

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

społecznej (art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy). Osoby wymagające umieszczenia w domu pomocy 

społecznej kierowano do placówek odpowiedniego typu zlokalizowanych jak najbliżej 

miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej.

Natomiast w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych 

Bogaczowicach od 1 stycznia 2022 r. działa Klub „Senior+”, utworzony na mocy Uchwały 

Nr XXVII/232/2021 Rada Gminy Stare Bogaczowice z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie 

utworzenia ośrodka wsparcia Klubu „Senior+” w Starych Bogaczowicach oraz włączenia 

go w strukturę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach. W trakcie 

czynności kontrolnych ustalono, że w Klubie „Senior+” w Starych Bogaczowicach brak osoby 

zatrudnionej na stanowisku Kierownika Klubu. OPS nie spełnia standardów w odniesieniu 

do zatrudnienia kierownika Klubu „Senior+” określonych w Rozdziale IV.2. pkt 8 

„Przewidywanych minimalnych standardów lokalowych i kadrowych ośrodków wsparcia 

SENIOR+” wprowadzonych Uchwałą Nr 191 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 -  2025 (M.P. z 2021 r. poz. 10).

Ustalono, że Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 4, 6 i 9 ustawy, które dotyczą:

-  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 3, 7 i 8 ustawy nie były realizowane, bowiem w okresie 

objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w zakresie:

-  organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pkt 3),

-  prowadzenie i rozwijanie 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. 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).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach koordynuje realizację 

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

W Gminie Stare Bogaczowice zadanie wskazane w art. 110 ust. 5 ustawy, dotyczące 

wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne przez kierownika na rzecz mieszkańców 

Gminy, nie było realizowane. Jednak, jak wyjaśnił Kierownik Ośrodka, GOPS zatrudnia 

prawnika w punkcie wsparcia rodziny, który udziela porad prawnych w tym zakresie klientom 

Ośrodka i mieszkańcom Gminy.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności 

do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych 

odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6 ustawy), natomiast, jak wyjaśnił Kierownik Ośrodka, 

pracownicy ośrodka w ramach pracy socjalnej udzielają informacji o możliwości uzyskania 

orzeczeń o niezdolności do pracy, wypełniają druki dla osób zgłaszających się, a także 

udostępniają druki.

Kierownik GOPS w Starych Bogaczowicach składał Radzie Gminy coroczne 

sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy 

społecznej (art. 110 ust. 9 ustawy).

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach w związku 

z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) realizował:

1) pomoc doraźną w postaci jednego gorącego posiłku dziennie na okres nie dłuższy niż 

2 miesiące w oparciu o art. 48b ustawy ze środków z Funduszu Pomocy;

2) zasiłki celowe na wyżywienie dzieci na podstawie decyzji ze środków z Funduszu 

Pomocy;

3) zasiłki celowe w oparciu o art. 39 ustawy ze środków własnych Gminy;

4) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł w oparciu o art. 31 specustawy ze 

środków z Funduszu Pomocy.
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Kierownik GOPS w Starych Bogaczowicach 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. 

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

3 pracowników socjalnych w okresie zatrudnienia w GOPS w pełnym wymiarze czasu pracy, 

do których podstawowych obowiązków należało świadczenie pracy socjalnej lub 

przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki. W aktach 

osobowych znajdowały się stosowne pisma potwierdzające przyznanie przedmiotowego 

dodatku oraz podpisane zakresy obowiązków, z których wynikało, iż pracownicy realizują 

pracę socjalną w terenie, w tym przeprowadzają rodzinne wywiady środowiskowe. Dodatek 

ten nie był wliczany do wynagrodzenia zasadniczego pracowników socjalnych.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje teren Gminy Stare Bogaczowice 

zamieszkały przez 4 073 mieszkańców, w tym 60 rodzin i osób samotnie gospodarujących 

objętych pracą socjalną (stan na dzień 31.12.2021 r.) i 4 084 mieszkańców, w tym 52 rodziny 

i osoby samotnie gospodarujące objęte pracą socjalną (stan na dzień kontroli).

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach do dnia 

31.03.2022 r. zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych (na 3 etatach), natomiast na 

dzień kontroli (od 01.04.2022 r.) Ośrodek zatrudnia 2 pracowników socjalnych w pełnym 

wymiarze czasu pracy.

Zgodnie z art. 110 ust. 11 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 (art. 110 ust. 12 ustawy).

Mając na uwadze powyższe Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach na 

dzień kontroli nie spełniał wskaźnika zatrudnienia określonego w art. 110 ust. 12 ustawy, 

bowiem zatrudniał mniej niż 3 pracowników socjalnych.



W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. We wszystkich skontrolowanych decyzjach przyznających usługi opiekuńcze w 2022 r. 

odpłatność procentową strony ustalono w oparciu o kwotę 29,60 zł, wskazaną jako koszt 

1 godziny usług opiekuńczych, pomimo, że Uchwałą Nr XXVI/223/2021 Rady Gminy 

Stare Bogaczowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/171/17 

z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze (...), jak również trybu ich pobierania -  koszt jednej godziny usług 

opiekuńczych na 2022 r. ustalono w wysokości 30,00 zł.

Zgodnie z art. 51 ust 6 ustawy o pomocy społecznej, rada gminy określa w drodze 

uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a zatem kompetencja do ustalania odpłatności 

za ww. usługi należy wyłącznie do rady gminy.

W dniu 29.12.2022 r. Kierownik GOPS w Starych Bogaczowicach przekazał drogą 

elektroniczną projekt gminnej uchwały, natomiast w dniu 4.01.2023 r. podpisaną 

elektronicznie przez Przewodniczącą Rady Gminy Stare Bogaczowice, Uchwałę 

Nr XXIV/318/2022 w sprawie zmiany Uchwały NrXX/171/17 z dnia 3 marca 2017 r. 

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, podjętą przez Radę Gminy 

Stare Bogaczowice w dniu 28 grudnia 2022 r., którą to wprowadzono zmianę w treści 

uchwały z 3 marca 2017 r., nadając jej brzmienie: „Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej 

ustala się w wysokości 30,00 zł, a specjalistycznej usługi opiekuńczej w wysokości 90,00 zł, 

ale nie więcej niż faktyczny koszt wynikający z podpisanych umów

W dniu 30 grudnia 2022 r. Uchwała Nr XXIV/318/2022 Rady Gminy Stare 

Bogaczowice z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/171/17 z dnia 3 marca 

2017 r. w zakresie treści § 3 -  w nowym jego brzmieniu -  j.w. -  opublikowana została 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 6746. Uchwała weszła 

w życie w dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2022 r.

7



W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków stałych

stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W sprawie nr 2 (R.P.) stwierdzono nieterminowe sporządzenie wywiadu środowiskowego. 

Na wniosek z dnia 29.07.2022 r. dotyczący przyznania pomocy w formie zasiłku stałego 

wywiad środowiskowy został przeprowadzony dopiero w dniu 23.08.2022 r.

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego 

wywiadu środowiskowego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 893) wywiad przeprowadza się 

w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego 

przeprowadzenia, a w sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji 

pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej (...), wywiad przeprowadza się 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości 

o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

W sprawdzonych sprawach dotyczących przyznawania i wypłacania zasiłków 

celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołowa lub ekologiczną 

stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W skontrolowanej sprawie w podstawie prawnej wydanej decyzji administracyjnej 

przyznającej pomoc na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej brak 

jest wskazania art. 39 ust. 1 i 2 ustawy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy do zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej realizowanych przez gminę należy m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków 

celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną. 

Wypłata zasiłków celowych z przeznaczeniem na usuwanie strat powstałych w wyniku 

zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej jest uruchamiana po otrzymaniu dotacji 

pochodzącej z budżetu państwa. Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy, w celu zaspokojenia 

niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy (...). Zgodnie z treścią 

art. 40 ust. 2 ustawy, zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które 

poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek celowy, może być 

przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi, o czym stanowi art. 40 

ust. 3 ustawy. W sprawach poddanych kontroli pomoc winna być przyznana i wypłacona 

w oparciu o art. 39 ust. 1 i 2 oraz 40 ust. 2 i 3 ustawy zgodnie z Zasadami 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, określonymi



przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponadto zgodnie z art. 107 k.p.a. -  

prawidłowa podstawa prawna decyzji powinna zawierać powołanie wszystkich 

faktycznych przepisów, które legły u podstaw jej wydania, czyli przepisów prawa 

materialnego, prawa ustrojowego oraz prawa procesowego. Podstawa prawna decyzji 

administracyjnej musi być powołana dokładnie, a więc ze wskazaniem mających 

zastosowanie w sprawie przepisów określonego aktu prawnego oraz z powołaniem jego 

źródła publikacji.

2. W rozstrzygnięciu wydanej decyzji administracyjnej nie wskazywano rodzaju przyznanej 

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

Organ rozpatrując wniosek o przyznanie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku 

klęski żywiołowej lub ekologicznej, na podstawie całokształtu materiału dowodowego, 

winien wskazać w osnowie decyzji, który rodzaj zasiłku (tzw. pomoc doraźna 

do 6 000,00 zł dla osób/rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych lub 

do 200 000,00 zł na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu 

mieszkalnego, zniszczonego lub uszkodzonego w wyniku tzw. zdarzeń klęskowych) 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 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono

następujące nieprawidłowości:

a) brak spełnienia wskaźnika zatrudnienia pracowników socjalnych,

b) brak zatrudnienia osoby na stanowisku Kierownika Gminnego Klubu „Senior+”,

c) nieterminowe przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawie dotyczącej 

przyznawania zasiłku stałego,

d) błędna podstawa prawna w decyzji administracyjnej dotyczącej przyznania i wypłaty 

zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową.

e) błędne sformułowanie rozstrzygnięcia decyzji w sprawie dotyczącej przyznania i wypłaty 

zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową.
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Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się następujące zalecenie 

pokontrolne:

1. 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. 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 31.07.2023 r.

2. Zatrudnić osobę na stanowisku Kierownika Klubu „Senior+”.

Podstawa prawna: część IV.2. ust. 8 Programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021- 

2025 ustanowionego Uchwałą Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. 

(M.P. z 2021 r., poz. 10) oraz art. 122 ust. 1 w związku z art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.).

Termin wykonania: do 31.07.2023 r.

3. Wywiady środowiskowe przeprowadzać w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia 

wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia, a w sprawach niecierpiących zwłoki, 

wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej (...), 

wywiad przeprowadzać w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości 

o potrzebie przyznania świadczenia (...). Dokumentować w aktach sprawy ewentualne 

przyczyny uniemożliwiające terminowe przeprowadzenie wywiadów środowiskowych. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i 2 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.

4. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny, w podstawie prawnej 

przywoływać dokładnie wszystkie przepisy prawa, które legły u podstawy ich wydania. 

W decyzjach wskazywać aktualne i mające zastosowanie publikatory aktów prawnych 

z podaniem źródła jego publikacji oraz konkretnego artykułu, paragrafu czy punktu. 

Podstawa prawna: art. 107 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

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

Termin wykonania: na bieżąco.

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

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

Termin wykonania: na bieżąco.

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.

POUCZENIE

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Stare Bogaczowice
2.a/a
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