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Wystąpienie pokontrolne

W dniach 1 3 - 1 5  marca 2017 r., na podstawie art. 22 pkt 8 oraz art. 126 i art. 127 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 

poz. 930, ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz § 5 rozporządzenia 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.) zespół kontrolerów: Helena Sławska -  starszy inspektor wojewódzki, 

przewodniczący zespołu, Marta Bożek -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler, 

przeprowadzili kontrolę kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu 

Śląskim, mieszczącym się przy ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie.

Zakres kontroli obejmował zgodność zatrudnienia pracowników jednostki 

z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji: zadań 

własnych gminy o charakterze obowiązkowym -  art. 17 ust. 1 ustawy, zadań własnych 

gminy -  art. 17 ust. 2 ustawy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

określonych w art. 18 ust. 1 ustawy, a także wybranych zadań wynikających z art. 110 

ustawy. Kontrola objęto okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 13 marca 2017 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2017 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Małgorzata Lech, która 

z dniem 1 marca 1998 r., na podstawie Uchwały Nr 836/98 Zarządu Miejskiego 

w Stroniu Śląskim z dnia 26 lutego 1998 r., została powołana na stanowisko Kierownika



Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim. Pani Małgorzata Lech jest 

odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 4 maja 2017 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 Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników 

jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji 

zadań wynikających z cytowanej ustawy.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Pani Justyna Borowska 

zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego, oprócz zadań wynikających z ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.), 

wykonuje dodatkowe zadania wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 180) i ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. -  Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220). Powierzenie tego zadania 

pracownikowi socjalnemu nie wpływa negatywnie na wykonywanie jego obowiązków 

związanych z pracą socjalną w środowisku oraz na czas niezbędny do wykonywania 

zadań ustawowych.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Stronie Śląskie 

zamieszkałą przez 7.296 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2016 r.). W Ośrodku Pomocy 

Społecznej na dzień kontroli zatrudnionych było 3 pracowników socjalnych realizujących 

pracę socjalną w środowisku w stosunku: jeden pracownik socjalny zatrudniony 

w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie 

gospodarujących. W 2016 r. pracą socjalną objęto 139 rodzin i osób samotnie 

gospodaruj ących.

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 2000 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.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim spełnia wskaźnik zatrudnienia 

pracowników socjalnych na podstawie art. 110 ust. 11 ustawy w odniesieniu do liczby 

rodzin objętych pracą socjalną, przypadających na jednego pracownika socjalnego, tj. nie 

więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.

Z ustaleń wynika, że Gmina Stronie Śląskie realizuje zadania własne o charakterze 

obowiązkowym wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 

18, 19, 20 ustawy.

Zadania z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9 ustawy nie były realizowane, bowiem w okresie 

objętym kontrolą nie informowano o potrzebach w tym zakresie. Gmina Stronie Śląskie 

nie prowadzi i nie zapewnia miejsc w mieszkaniach chronionych (art. 17 ust.l pkt 12 

ustawy).

Ustalono, że Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnienia Burmistrza Stronia 

Śląskiego wydaje decyzje administracyjne 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 2016 r., poz. 

1793, ze zm.).

Stwierdzono również, że Gmina Stronie Śląskie realizuje zadania własne wynikające 

z art. 17 ust. 2 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy, nie realizuje natomiast zadań z art. 17 ust. 2 pkt 2 

i 3a ustawy. W trakcie kontroli ustalono, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 

ust. 1 pkt 3 i 6, a pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8 i 9 ustawy nie 

były wykonywane, bowiem nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie.

Zadanie z art. 110 ust. 4 ustawy dotyczące koordynacji realizacji Strategii w okresie 

objętym kontrolą było realizowane w odniesieniu do Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Stronie Śląskie przyjętej Uchwałą Nr XIII/94/ll Rady 

Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 października 2011 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składał Radzie Miejskiej coroczne 

sprawozdania z działalności Ośrodka (art. 110 ust. 9), natomiast nie wytaczał powództwa 

o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art. 110 ust. 5). W okresie 

objętym kontrolą nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, 

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do właściwych organów 

(art. 110 ust. 6).

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:
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1. Błędne określenie w decyzji administracyjnej formy udzielonej pomocy.

W skontrolowanych sprawach dotyczących udzielania schronienia przyjęto błędny 

zapis w decyzji. W wydanych decyzjach administracyjnych zamieszczono zapis: 

„Przyznać Panu zasiłek celowy z przeznaczeniem na zaspokojenie innych potrzeb 

(opłata rachunku za pobyt w schronisku (...) ”.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 lit. i ustawy, schronienie jest świadczeniem niepieniężnym 

z pomocy społecznej w związku z czym nie powinno być przyznane w formie 

świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego). Mając powyższe na uwadze, 

po wszczęciu postępowania z urzędu i przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu 

środowiskowego należało wydać decyzję przyznającą tymczasowe miejsce noclegowe 

w schronisku. Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy -  udzielenie schronienia następuje 

przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób 

bezdomnych. Należy mieć na uwadze, że pomoc w formie przyznania tymczasowego 

miejsca w schronisku ma charakter tymczasowy, a decyzja w tym zakresie jest 

wydawana w ramach uznania administracyjnego.

2. Brak potwierdzania odbioru przez stronę decyzji przyznającej pomoc w sprawie 

schronienia.

W sprawie nr 1 (R.M.) w przypadku decyzji Nr OPS.4200.210090.199.03.16 z dnia

7.04.2016 r., Nr OPS.4200.210090.289.05.16 z dnia 10.05.2016 r.,

Nr OPS.4200.210090.308.06.16 z dnia 3.06.2016 r. i Nr OPS.4200.210090.548.12.16 

z dnia 5.12.2016 r. stwierdzono brak potwierdzenia ich odbioru.

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 operatora pocztowego, 

przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

3. Nierzetelne rozeznanie sytuacji dochodowej strony przy udzieleniu pomocy w formie 

przyznania usług opiekuńczych.

W sprawie nr 1 (Cz.W.) nierzetelnie rozeznano sytuację dochodową strony. 

W wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym dnia 15.03.2016 r. wykazano, 

iż osiągnęła ona dochody z tytułu świadczeń ZUS w lutym w wysokości 1 464,31 zł.



Nie ustalono natomiast w jakiej wysokości świadczenie będzie wypłacane od marca 

2016 r. w związku z waloryzacją rent/emerytur. W dniu przeprowadzania wywiadu 

należało ustalić wysokość świadczenia po waloryzacji, a w sytuacji, gdy było 

to niemożliwe ze względu na brak danych, niezwłocznie po ich uzyskaniu 

przeprowadzić aktualizację wywiadu środowiskowego. Działania takie uznać należy 

za zasadne, bowiem zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2012 r. 

w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712 -  w treści 

obowiązującej do 11.09.2016 r.) na podstawie przeprowadzonego wywiadu 

środowiskowego pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby 

lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania 

pomocy. Dlatego, też wywiad powinien być sporządzony w sposób staranny i rzetelny. 

Dodatkowo, w sytuacji gdy niemożliwe było ustalenie faktycznej kwoty 

otrzymywanych świadczeń od marca należało zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy -  

sporządzić aktualizację wywiadu w związku ze zmianą danych zawartych 

w wywiadzie z dnia 15.03.2016 r.

Po dokonaniu rzetelnej oceny sytuacji dochodowej, mając na uwadze naliczoną stronie 

odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze w oparciu o dochód z lutego, należało 

zweryfikować czy po otrzymaniu świadczeń w wyższej wysokości w marcu w sprawie 

zastosowanie znajduje art. 106 ust. 3b ustawy, zgodnie z którym zmiana dochodu 

osoby samotnie gospodarującej lub rodziny w okresie ponoszenia odpłatności 

za świadczenia niepieniężne nie wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota 

zmiany nie przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

4. Niewłaściwe dokumentowanie dochodu z tytułu zatrudnienia osób w sprawach 

dotyczących dożywiania dzieci i dorosłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W przypadku pomocy udzielonej w formie:

- dożywiania dzieci: sprawa nr 3 (M.S.) oraz nr 4 (J.W.),

- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 

sprawa nr 1 (M.G.),

- dożywianie dorosłych: sprawa nr 3 (M.K.) oraz nr 4 (A.P.) - dołączane do akt spraw 

zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości osiągniętego wynagrodzenia nie 

zawierały informacji o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób



fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe (w części 

finansowanej przez ubezpieczonego) i chorobowe, co jest niezgodne z art. 107 ust. 5b 

pkt 7 ustawy, który stanowi, iż sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową 

osoby lub rodziny ustala się na podstawie zaświadczenia albo oświadczenia 

o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje 

o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki 

na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części 

finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.

5. Brak aktualizacji wywiadu w sprawach dotyczących przyznania pomocy w formie 

dożywiania dzieci, zasiłków stałych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi.

W przypadku pomocy udzielonej w formie:

- dożywiania dzieci:

W sprawie nr 3 (M.S.) strona wniosek o udzielenie pomocy złożyła 14.01.2016 r. 

Również 14.01.2016 r. pracownik socjalny Ośrodka przeprowadził wywiad 

środowiskowy. Następnie decyzją z dnia 24.02.2016 r. przyznano stronie 

świadczenia rodzinne na dzieci. Ośrodek nie przeprowadził aktualizacji wywiadu 

środowiskowego, a tym samym nie zweryfikował dochodu rodziny po wypłacie 

świadczeń rodzinnych.

- zasiłków stałych:

W sprawie nr 2 (M.K.) w dokumentacji znajduje się wywiad z dnia 4.02.2016 r., 

kolejny dopiero z dnia 16.09.2016 r., w sprawie nr 4 (K.D.) znajduje się wywiad 

z dnia 6.11.2015 r., kolejny z dnia 23.05.2016 r., natomiast w sprawie nr 5 (J.B.) 

znajduje się wywiad z dnia 12.10.2015 r., kolejny z dnia 28.04.2016 r.

- specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:

W sprawie nr 1 (M.G.) stwierdzono, że Ośrodek nie przeprowadza aktualizacji 

wywiadów w sytuacjach, kiedy zmianie uległy dane w nich zawarte. Ustalono, 

iż w analizowanych aktach zmianie ulegały wysokości przyznanych świadczeń 

rodzinnych, pomimo tego Ośrodek nie weryfikował kwoty odpłatności 

za przyznane specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi.



Powyższe postępowania są niezgodne z art. 107 ust. 4 ustawy, który stanowi, 

iż w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz 

kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza 

się aktualizację wywiadu. W przypadku osób korzystających ze stałych form 

pomocy aktualizację sporządza się nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku 

zmiany danych.

Lakoniczne przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach dotyczących 

przyznania pomocy w formie zasiłków stałych.

W sprawie nr 2 (M.K.) strona nabyła prawa do zasiłku stałego w wysokości 

506,79 zł na okres od 1.02.2016 r. do 31.01.2020 r. Wysokość pomocy ustalono 

w oparciu o dochód z tytułu przyznanego dodatku mieszkaniowego. Świadczenie 

wypłacane było do dnia 31.07.2016 r. Następnie w związku z zaprzestaniem 

pobierania dodatku zmieniono stronie wysokość zasiłku stałego do kwoty 604,00 zł 

od 1.09.2016 r. Ośrodek nie zbadał natomiast co jest przyczyną niepobierania 

dodatku mieszkaniowego przez stronę, tym samym nie ustalił czy wykorzystała ona 

własne uprawnienia wynikające z innych przepisów prawa. Zgodnie z art. 2 ust. 1 

ustawy -  pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą 

na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości. Z powyższego przepisu wynika, że w pierwszej 

kolejności poszczególne osoby mają starać się wykorzystać swoje uprawnienia, 

zasoby i możliwości, aby zaspokoić swoje potrzeby, a dopiero wówczas, gdy nie 

są w stanie tego uczynić same, mogą zwrócić się do jednostek pomocy społecznej 

o przyznanie świadczenia, dzięki któremu zostanie zaspokojona występująca 

potrzeba. W sprawie (M.K.) brakuje w dokumentacji informacji o przyczynach 

braku pobierania dodatku mieszkaniowego oraz zobowiązania strony do złożenia 

wniosku o tę formę pomocy. W przypadku odmowy należało zawrzeć ze stroną 

kontrakt socjalny, który jest umową zawartą przez pracownika socjalnego z rodziną 

lub osobą ubiegającą się o pomoc. Jego celem jest przezwyciężenie trudnej sytuacji 

życiowej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zgodnie z art. 11 ust. 2 

ustawy, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego 

postanowień mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, 

uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń



pieniężnych z pomocy społecznej. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której osoba 

ubiegająca się o pomoc odmawia zawarcia kontraktu, a mimo tego otrzymuje 

pomoc. To pracownik socjalny winien motywować do podjęcia działań mających 

na celu poprawę sytuacji rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

W sprawie nr 5 (J.B.) strona nabyła uprawnienia do zasiłku stałego na okres 

do 31.03.2020 r. Podczas przeprowadzania aktualizacji wywiadu środowiskowego, 

którego 6 miesięczny termin wypadł na dzień 28.04.2016 r. (wcześniejszy wywiad 

z dnia 10.06.2015 r.) pracownik socjalny ustalił, że zmianie uległa sytuacja 

rodzinna i dochodowa strony polegająca naprowadzeniu wspólnego gospodarstwa 

domowego z konkubentem. Fakt ten, spowodował przekroczenie kryterium 

dochodowego, a tym samym wstrzymanie wypłaty zasiłku stałego od 1.05.2016 r. 

Pracownik socjalny nie ustalił jednak, od kiedy faktycznie prowadzone jest 

wspólne gospodarstwo domowe. Uznał, iż zmiana sytuacji miała miejsce 

w miesiącu przeprowadzenia aktualizacji wywiadu tj. kwietniu 2016 r. Fakt ten 

niekoniecznie może pokrywać się ze stanem faktycznym, gdyż wątpliwości rodzi 

informacja zawarta w dokumencie zgodnie, z którą na dzień przeprowadzania 

wywiadu J.B. była w 9 miesiącu ciąży. Pozwala to domniemywać, iż już 

we wcześniejszych miesiącach mogła zamieszkiwać ze swoim partnerem, a tym 

samym utracić prawo do zasiłku, lecz faktu tego nie zgłosiła do Ośrodka. 

W związku z powyższym należało w wywiadzie jednoznacznie stwierdzić, 

od kiedy zmianie uległa sytuacja mająca wpływ naprawo do świadczenia lub 

odebrać od strony stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną.

Mając na uwadze, że wywiad środowiskowy jest podstawowym instrumentem 

pracy pracownika socjalnego, który umożliwia mu zapoznanie się z sytuacją 

prawną i faktyczną osoby czy rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczeń, 

a następnie podjęcie właściwych działań zmierzających do udzielenia właściwej 

pomocy powinien być sporządzony w sposób staranny i rzetelny. Jest bowiem 

protokołem z przesłuchania danej osoby, sporządzonym pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawidłowych informacji. Z prawnego 

punktu widzenia wywiad środowiskowy jest środkiem dowodowym, za pomocą, 

którego organ administracji ustala sytuację faktyczną.

Błędne ustalenie dochodu rodziny oraz wskaźnika odpłatności za 1 godzinę 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.



W sprawie nr 1 (M.G.) strona wniosek o pomoc dla 4 osobowej rodziny w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

złożyła29.12.2015 r. DecyzjąNr OPS 4214.112030.890.12.16 z dnia27.01.2016 r. 

przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi na okres od 1.02.2016 r. do 31.12.2016 r. Pełen koszt 1 godziny

świadczonych usług ustalono na kwotę 60,00 zł. Stronę zobowiązano

do ponoszenia odpłatności w wysokości 7% ceny specjalistycznej usługi 

za 1 godzinę tj. 4,20 zł. Wysokość naliczonej odpłatności ustalono w oparciu 

o dochód w łącznej wysokości 3 431,16 zł (zasiłek rodzinny na dwoje dzieci wraz 

z dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego -

292.00 zł + świadczenie pielęgnacyjne -  1 200,00 zł, + zasiłek pielęgnacyjny -

153.00 zł, + wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia -  1 286,16 zł + pomoc rodziny -

500.00 zł).

Ustalając wysokość osiągniętego dochodu z listopada 2015 r. (miesiąca

poprzedzającego złożenie wniosku) błędnie przyjęto kwotę wypłaconych 

świadczeń rodzinnych, bowiem strona świadczenia rodzinne w ww. wysokości 

otrzymywała do 31.10.2015 r. W listopadzie z tytułu świadczeń rodzinnych 

otrzymała kwotę 1 689,00 zł (zasiłek rodzinny na dwoje dzieci wraz z dodatkiem 

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 336,00 zł

+ świadczenie pielęgnacyjne -  1 200,00 zł + zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł). 

W związku z powyższym ustalony dochód rodziny osiągnięty w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku winien wynosić 3 475,16 zł, a nie 3 431,16 zł. 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów 

z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu 

z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytułu i źródło ich 

uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia 

społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

W toku czynności stwierdzono, iż błędnie przyjęty dochód w dniu wydawania 

decyzji, nie wpłynął na wysokość ustalonej kwoty odpłatności za realizację 

świadczenia, bowiem uwzględniając wskaźnik odpłatności w procentach wykazany
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w § 4 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych 

usług opiekuńczych (Dz. U. z 2015 r., Nr 189 poz. 1579 i 1598, ze zm.) odpłatność 

dla 4 osobowej rodziny zarówno przy dochodzie w wysokości 3 475,16 zł jak

1 3 431,16 zł ustalona winna być na poziomie 7% całkowitej kwoty za 1 godzinę 

usług.

W październiku 2016 r. zmianie uległa sytuacja dochodowa rodziny mająca wpływ 

na wysokość ponoszonej przez stronę odpłatności za realizowaną pomoc. Rodzina 

osiągnęła wówczas dochód w łącznej wysokości 3 297,00 zł (zasiłek rodzinny wraz 

z dodatkami - 336,00 zł + świadczenie pielęgnacyjne -  1 300,00 zł + zasiłek 

pielęgnacyjny -  153,00 zł + wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia -  1 308,00 zł 

+ pomoc rodziny - 200,00 zł).

Zgodnie z art. 106 ust. 3b ustawy zmiana dochodu osoby samotnie gospodarującej 

lub rodziny w okresie ponoszenia odpłatności za świadczenie niepieniężne nie 

wpływa na wysokość tej odpłatności, jeżeli kwota zmiany nie przekroczyła 10% 

odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Mając na uwadze, że dochód rodziny uległ zmianie o kwotę większą niż 10% 

kryterium dochodowego należało zmienić wysokość odpłatności za świadczone 

usługi od listopada 2016 r. z kwoty 7% na 3,5% ceny 1 godziny świadczonych 

usług, zgodnie bowiem z § 4 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. 

w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych odpłatność dla 4 osobowej 

rodziny przy dochodzie 3297,00 zł winna wynosić 3,5% całkowitej kwoty 

za 1 godzinę usług. W związku z powyższym w listopadzie strona winna uiścić 

opłatę w wysokości 29,40 zł zamiast 58,80 zł.

Następnie w listopadzie ponownie zmianie uległ dochód rodziny, spowodowany nie 

otrzymaniem zasiłków rodzinnych na dwoje dzieci wraz z dodatkami w łącznej 

wysokości 427,00 zł. Świadczenia należne za listopad wypłacone zostały w grudniu 

2016 r. Faktycznie w listopadzie rodzina osiągnęła dochody w łącznej wysokości

2 961,00 zł (świadczenie pielęgnacyjne -  1 300,00 zł + zasiłek pielęgnacyjny -

153.00 zł + wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia -  1 308,00 zł + pomoc rodziny -

200.00 zł). Biorąc pod uwagę, iż dochód uległ zmianie o kwotę większą niż 10 % 

odpowiedniego kryterium dochodowego ponownie należało przeliczyć odpłatność 

strony za usługi. Zgodnie z § 4 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. 

w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych odpłatność dla 4 osobowej

10



rodziny przy dochodzie wysokości 2 961,00 zł ustalona winna być na poziomie 

3,5% zamiast 7% całkowitej kwoty za 1 godzinę usług. W związku z powyższym 

za grudzień 2016 r. strona winna uiścić opłatę w wysokości 25,20 zł zamiast 

50,40 zł.

Ponowny wniosek o udzielenie pomocy strona złożyła 29.11.2016 r. wnioskując 

o przyznanie usług od 1.01.2017 r. Decyzją Nr OPS.4214.112030.577.11.16 z dnia

20.12.2016 r. przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi na okres od 2.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Pełen koszt 1 godziny 

świadczonych usług ustalono na kwotę 60,00 zł. Stronę zobowiązano 

do ponoszenia odpłatności w wysokości 3,5% ceny specjalistycznej usługi 

za 1 godzinę tj. 2,10 zł.

Odpłatność naliczono w oparciu o dochód uzyskany w październiku 2016 r. 

w łącznej wysokości 3 297,00 zł (świadczenia rodzinne -  336,00 zł + świadczenie 

pielęgnacyjne -  1 300,00 zł + zasiłek pielęgnacyjny -  153,00 zł + wynagrodzenie 

z tytułu zatrudnienia 1 308,00 zł + pomoc rodziny -  200,00 zł).

Nie zweryfikowano natomiast osiągniętego dochodu przez rodzinę w grudniu pod 

względem jego zmiany o kwotę 10% odpowiedniego kryterium dochodowego. 

Z akt sprawy wynika, że w grudniu rodzina uzyskała dochód w wysokości 

3 388,00 zł (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami -  427,00 zł + świadczenie 

pielęgnacyjne 1 300,00 zł + zasiłek pielęgnacyjny -  153,00 zł + wynagrodzenie 

z tytułu zatrudnienia -  1 308,00 zł + pomoc rodziny - 200,00 zł (nie wliczając 

do dochodu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami należnych za listopad, 

wypłaconych w grudniu, bowiem zgodnie z art. 8 ust. 12 ustawy -  w przypadku 

uzyskania jednorazowego dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu 

uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten 

dochód).

Mając na uwadze, że dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 

w porównaniu z dochodem z miesiąca poprzedzającego przyznanie pomocy zmienił 

się o kwotę większą niż 10% należało ustalić odpłatność w wysokości 7% a nie 

3,5% ceny 1 godziny świadczonej usługi, zgodnie z § 4 pkt 3 rozporządzenia z dnia 

22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W styczniu 2017 r. strona winna ponieść odpłatność w wysokości 50,40 zł zamiast 

25,20 zł, natomiast w lutym 21,00 zł.
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8. Nierzetelne wypełnianie druku wywiadu środowiskowego w sprawach dotyczących 

przyznania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W sprawie nr 1 (M.G.) w wywiadzie środowiskowym z dnia 3.06.2016 r. oraz 

w sprawie nr 2 (J.F.) w wywiadzie środowiskowym z dnia 31.05.2016 r. nie został 

wypełniony i zatwierdzony przez kierownika jednostki „Plan pomocy zatwierdzony 

przez kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej”. Zgodnie z § 2 ust. 

5 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 w 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 wyniku kontroli sformułowane zostały następujące zalecenia:

1. Pomocy w formie schronienia udzielać poprzez przyznanie decyzją administracyjną 

tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych.

Podstawa prawna: art. 48a ust. 1, art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Decyzje administracyjne doręczać stronom za pokwitowaniem przez operatora 

pocztowego, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub 

organy. W przypadku doręczania korespondencji przez pracowników, dopilnować 

aby odbierający pismo potwierdził doręczenie swym podpisem, ze wskazaniem daty 

doręczenia.

Podstawa prawna: art. 39 i 46 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.).



Termin wykonania: na bieżąco.

3. W celu ustalenia sytuacji osoby ubiegającej się o przyznanie świadczeń, a następnie 

podjęcia właściwych działań zmierzających do zaplanowania pomocy, 

kwestionariusz wywiadu środowiskowego sporządzać starannie i rzetelnie 

z uwzględnieniem poszczególnych rubryk.

Podstawa prawna: § 2 ust. 5 rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1458, ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Sytuację osobistą, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustalać na podstawie 

m.in. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu 

zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego 

oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 5b pkt 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

5. Aktualizację wywiadów środowiskowych sporządzać za każdym razem, gdy strona 

ubiega się o pomoc po raz kolejny oraz w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana danych 

zawartych w wywiadzie. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy 

aktualizację wywiadu sporządzać nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany 

danych.

Podstawa prawna: art. 107 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

6. Zmiany wysokości odpłatności za świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej 

dokonywać, jeżeli kwota zmiany dochodu osoby samotnie gospodarującej lub 

rodziny przekroczyła 10% odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.



Podstawa prawna: art. 106 ust. 3b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

7. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi ustalać z uwzględnieniem wskaźników odpłatności, które odpowiadają 

przedziałom dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarującą lub 

przypadającego na osobę w rodzinie.

W związku z powyższym w sprawie Nr 1 (M.G.), zgodnie z protokołem, 

zweryfikować odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, ze zm.).

Termin wykonania: niezwłocznie.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930, 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 .Pan Zbigniew Łopusiewicz 

Burmistrz Stronia Śląskiego 
2.a/a
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