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Gorzów Wielkopolski, 06 października 2020 r. 

 

 

Ulega zmianie treść protokołu kontroli: 

 Ustalenia na stronie 3, wiersze 12-15 skreśla się:  

„Kontrolujący stwierdzili, że jeden uczestnik – zgodnie z wytycznymi MRPiPS - 

nie  kwalifikował się do podwyższonej dotacji. Dotacja przekazana na podstawie 

art.  51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej na tego uczestnika podlega zwrotowi 

do budżetu państwa”. 

 Treść ustaleń na stronie 4, wiersze 34-35 otrzymują brzmienie:  

„Analiza akt wykazała, że wszystkie osoby kwalifikują się do zwiększonej do 30% 

dotacji, w myśl wytycznych MRPIPS.”.  

 Ustalenia na stronie 4, wiersze 35-39 i stronie 5, wiersze 1-8 skreśla się:  

„Dokumentacja uczestnika (poz. nr 15 z listy Kierownika POW, przekazanej pismem 

z 17.08.2020 r.) nie potwierdza niepełnosprawności sprzężonej. Zgodnie 

z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności - z 03.07.2013 r. - uczestnik posiadał 

umiarkowany stopień niepełnosprawności i nie wymagał konieczności stałej 

i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji, co jest niezgodne z wytycznymi Ministerstwa. 

Uczestnik z niepełnosprawnością sprzężoną musi posiadać orzeczenie o znacznym 

stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej i długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji. Osoba ta nie spełnia przesłanek do zakwalifikowania 

jej do niepełnosprawności sprzężonej, tym samym do zwiększonej dotacji, która była 

przekazywana jednostce w okresie od marca 2019 r. do dnia kontroli. Dotacja 

przekazana na podstawie art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej na tego 

uczestnika podlega zwrotowi do budżetu państwa”.   

 Ustalenia na stronie 5, wiersze 30-33 skreśla się:  

„Kontrola wykazała, że jeden uczestnik - w myśl wytycznych MRPIPS – 

nie kwalifikuje się do podwyższonej dotacji. Dotacja przekazana na podstawie art. 51c 

ust. 5 ustawy o pomocy społecznej na tego uczestnika podlega zwrotowi do budżetu 

państwa”. 

 Treść ustaleń na stronie 19, wniosek nr 13 otrzymuje brzmienie:  

„13. Uczestnicy POW w typie D kwalifikują się do podwyższonej dotacji - w myśl 

wytycznych MRPiPS.”  

 

Podstawy prawne: 

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.); 

- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 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.). 
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Kierownik  
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