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Pani
Bożena Dżugaj
Kierownik
Miejsko-Gminnego
Społecznej
w Twardogórze
ul. Wielkopolska 11
56-416 Twardogóra

Ośrodka

Pomocy

Wystąpienie pokontrolne
W dniach 14-16 stycznia 2015 r. na podstawie art. 22 pkt 8, art.126 i art.127 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.) oraz
§ 5 rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
( Dz. U. z 2005r. N r 61, poz. 543 ze zm.) zespół kontrolny w składzie:- Urszula Szczeblowska starszy inspektor wojewódzki - przewodniczący zespołu, - Helena Sławska - starszy inspektor
wojewódzki z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Twardogórze z zakresu zgodności zatrudnienia pracowników jednostki
z kwalifikacjami wymaganymi ustaw ą o pomocy społecznej, realizacji zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym, realizacji zadań własnych gminy, realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej oraz realizacji wybranych zadań z art. 110 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej obejmującą okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli.
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2014 r. przez
Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półrocze 2015 roku.
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej pełniła Pani Bożena Dżugaj, która z racji zajmowanego stanowiska jest osobą
odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.
Podpisany w dniu 16 lutego 2015 r. protokół z przedmiotowej kontroli, do którego nie
wniesione zostały zastrzeżenia, zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku
kontroli dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.
Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami wykonywanie zadań
wynikających z ustawy o pomocy społecznej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Twardogórze w kontrolowanym zakresie.
Organ kontrolny podczas kontroli ustalił, że Gmina Twardogóra realizowała następujące
zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z art. 17 ust.l pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,
11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19 i 20. Zadania wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9 i 12 nie były
realizowane, gdyż w okresie objętym kontrolą Ośrodek nie był informowany o potrzebach w tym
zakresie.

Gmina realizowała także zadania własne dotyczące art. 17 ust. 2 pkt 1 i 5. Natomiast
zadania wynikające z art. 17 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 nie były realizowane, bowiem w okresie objętym
kontrolą nie zgłaszano takich potrzeb. Gmina Twardogóra nie prowadzi domów pomocy
społecznej oraz ośrodków wsparcia (art. 17 ust. 2 pkt 3), gdyż osoby potrzebujące takiego
wsparcia kierowane są do najbliższych placówek odpowiedniego typu zlokalizowanych na
terenie powiatu, województwa lub kraju.
Ponadto stwierdzono, że Gmina wykonywała zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej wskazane w art. 18 ust. 1 tj. w zakresie dożywiania osób zgodnie zU chw ałą Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020 (pkt 6), a także wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pkt 9). Nie
realizowała natomiast pozostałych zadań wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 7 i 8 z uwagi
na brak zgłoszeń w tym zakresie.
M-GOPS w Twardogórze realizował również zadania wskazane w art. 110 ust. 9 ustawy
o pomocy społecznej tj. corocznie składał radzie gminy sprawozdania z działalności Ośrodka,
przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy społecznej oraz zgodnie z art. 110 ust. 4 koordynował
realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych przyjętej w dniu 27 marca
2012 r. Uchwałą Nr XV II.102.2012 Rady Miasta i Gminy Twardogóra.
Kierownik Ośrodka nie wytaczał powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz
mieszkańców Gminy (art.110 ust. 5 ustawy), gdyż nie występowała taka konieczność. Jednakże
osobom zgłaszającym się udzielano informacji o takich możliwościach. Ośrodek nie kierował
wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności
do organów określonych odrębnymi przepisami (art.l 10 ust. 6 ustawy), ponieważ nie było takiej
potrzeby. Osobom zgłaszającym się do M-GOPS pracownicy socjalni udostępniali druki wniosków,
pomagali w ich wypełnianiu oraz na bieżąco udzielali wszelkich informacji w tym zakresie.
W toku kontroli sprawdzono, pod względem merytorycznym, akta osób otrzymujących
świadczenia w formie schronienia, zasiłków okresowych, zasiłków stałych oraz zasiłków
celowych. Dokonano kontroli akt osób otrzymujących pomoc na podstawie uchwały Rady
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020, a także dokumentację osób otrzymujących pomoc w formie usług opiekuńczych,
ponoszących odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, mających trudności
w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego oraz osób, którym wypłacane
było wynagrodzenie za sprawowanie opieki czy też sprawiony został pogrzeb.
N a sformułowanie oceny, oprócz ustaleń pozytywnych, wpływ miało również błędne
oznaczenie początku uprawnienia strony do pomocy przyznanej na pokrycie kosztów pobytu
w schronisku.
W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w sprawie Nr 1 (Z.T.) w decyzji
Nr M GOPS.4101.31.2014 z dn. 23.04.2014 r. błędnie ustalono początek uprawnienia do pomocy
w formie pokrycia kosztów pobytu w schronisku tj. od daty przebywania osoby w schronisku,
a nie od daty złożenia przez nią wniosku. Powyższe jest niezgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy
0 pomocy społecznej, który stanowi, że świadczenie z pomocy społecznej przyznaje się
1wypłaca począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą
dokumentacją.

Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przesyła
do realizacji następujące zalecenie:
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1.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznawać i wypłacać za okres miesiąca
kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz
z wymaganą dokumentacją. W przypadku braku uprawnień strony do świadczeń za cały
miesiąc świadczenia z pomocy społecznej przyznawać za daną część miesiąca.
Podstawa prawna: art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.
Dz. U. z 2015 r., poz. 163).
Termin wykonania: na bieżąco

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity
z2013r., Dz. U., poz. 182 ze zm.) kierownik jednostki podlegającej kontroli może w terminie 7 dni od
dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału
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.
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Dorota Gri bowska
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Do wiadomości:
1.Pan Zbigniew Potyrała
Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra
Urząd Miasta i Gminy
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