
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia o maja 2018 r.

ZP-KNPS.431.6.2.2018.KJ

Pani
Iwona Grobelna
p. o. Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzebnicy

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 1 5 - 1 6  stycznia 2018 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 2017 r., poz. 1769 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 w składzie: Krzysztof 

Jakubowski -  inspektor wojewódzki: przewodniczący zespołu, Marta Bożek - starszy 

inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadzili kontrolę kompleksową w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Trzebnicy, pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica z zakresu 

zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami wymaganymi ustawą

0 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, obejmującą okres od dnia

1 stycznia 2017 r. do dnia 15 stycznia 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 r. 

przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2018 r.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Iwona Grobelna pełniąca 

obowiązki Dyrektora jednostki od dnia 17 października 2016 r. Pani Iwona Grobelna 

ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie objętym kontrolą.

Ustalenia kontroli, dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację oraz 

informacje i wyjaśnienia udzielone przez p. o. Dyrektora Ośrodka Panią Iwonę 

Grobelną oraz p. o. Kierownika Działu Usług Socjalnych Panią Grażynę Wojtkowską,



zostały zawarte w protokole podpisanym w dniu 12.03.2018 r., do którego 

p. o. Dyrektor OPS w Trzebnicy pismem znak OPS-DUS.82.35.2018 w dniu 20 marca 

2018 r. wniósł zastrzeżenia. Organ kontrolny uwzględnił wyjaśnienia sporządzając 

„Aneks do protokołu kontroli kompleksowej” Ośrodka Pomocy Społecznej, który został 

podpisany przez p. o. Dyrektora Ośrodka i przesłany do Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 6.04.2018 r.

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działania 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy 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, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 

ustawy, które dotyczą:

-  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),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego (pkt 6),

-  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),

-  dożywiania dzieci (pkt 14),

-  sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym (pkt 15),

-  kierowania do domu pomocy społecznej, 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 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

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),

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy w okresie objętym kontrolą nie 

prowadził i nie zapewniał miejsc w mieszkaniach chronionych (art. 17 ust. 1 pkt 12 

ustawy). P. o Dyrektor Ośrodka wyjaśnił, że w okresie kontrolowanym oraz latach 

poprzedzających kontrolę nie było zgłoszeń do objęcia taką formy pomocy, dlatego 

Gmina nie utworzyła mieszkań chronionych. Aktualnie Gmina posiada lokale socjalne 

i komunalne, i jeśli wejdzie w posiadanie wolnego lokalu poczyni działania w celu 

przystosowania lokalu na mieszkanie chronione. Mając na uwadze powyższe wskazać 

należy, że brak mieszkania chronionego oznacza, iż ograniczone są możliwości 

udzielania pomocy zapewniającej osobom przygotowanie do samodzielnego życia 

w społeczeństwie. Mieszkanie chronione ma zapewnić nie tylko schronienie, 

ale określone formy wsparcia.

P. o. Dyrektor OPS w Trzebnicy posiada upoważnienie do wydawania decyzji 

potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ust. 11
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ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.).

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 celowych specjalnych (pkt 1),

-  realizacji projektów socjalnych (pkt 3a),

-  podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających 

z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych 

(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).

Zadania z art. 17 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy nie były realizowane. Żaden 

mieszkaniec Gminy nie wystąpił z wnioskiem o przyznanie i wypłacanie pomocy 

na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek (pkt 2). Ponadto 

Gmina nie prowadziła i nie zapewniała miejsc w domach pomocy społecznej o zasięgu 

gminnym oraz nie kierowała do nich osób wymagających opieki, gdyż stwierdzono 

brak potrzeb w tym zakresie, natomiast prowadziła ośrodek wsparcia o zasięgu 

gminnym - Dzienny Dom Pomocy „Senior-Wigor”(pkt 3).

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),

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych 

z klęską żywiołową (pkt 4),

-  realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 

mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin, grup społecznych oraz 

rozwoju specjalistycznego wsparcia (pkt 6),

-  wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki (pkt 9).

Zadania z art. 18 ust. 1 pkt 5, 7 i 8 ustawy nie były realizowane, bowiem 

w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie. Zadania dotyczą:

-  przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia, 

posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a (pkt 7),
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-  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).

Ponadto Gmina nie prowadzi i nie rozwija infrastruktury ośrodków wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy).

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

wytaczania powództwa o roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy, nie 

było realizowane. Pracownicy socjalni pomagali w redagowaniu pozwów.

Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, 

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi 

przepisami (art. 110 ust. 6 ustawy). Osobom zainteresowanym udzielano stosownych 

informacji, udostępniano druki i pomagano w ich wypełnieniu. P. o. Dyrektor OPS 

w Trzebnicy składał Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz 

przedstawiał potrzeby w zakresie pomocy społecznej (art. 110 ust. 9 ustawy).

Pełniący obowiązki Dyrektor OPS w Trzebnicy nie spełnia wymogów 

wskazanych wart. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. nie posiada wymaganego 

stażu pracy w pomocy społecznej, natomiast legitymuje się specjalizacją z zakresu 

organizacji pomocy społecznej. Nieprawidłowe jest zatrudnianie pracownika 

samorządowego na stanowisku pełniącego obowiązki kierownika jednostki 

organizacyjnej. Istotą pracy na stanowisku kierownika jest właśnie pełnienie jego 

obowiązków. Nie ma prawnej możliwości zatrudniania kogoś na stanowisku pełniącego 

obowiązki kierownika, powołania na stanowisko pełniącego obowiązki kierownika, 

czy ogłoszenia konkursu lub naboru na takie stanowisko. Czasami istnieje potrzeba 

i możliwość powierzenia pełnienia obowiązków kierownika jednostki. W przypadku 

częściowego wakatu na określonym stanowisku można pełnienie tych obowiązków 

powierzyć innemu pracownikowi. Obowiązki kierownika można powierzyć 

pracownikowi już zatrudnionemu w danej jednostce, a nie można kogoś zatrudnić 

właśnie w tym celu. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902, ze zm.) jeżeli 

wymagają tego potrzeby jednostki, pracownikowi samorządowemu można powierzyć, 

na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy niż określona 

w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami.
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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 250 zł wynikający z art. 

121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej otrzymywało 6-ciu pracowników socjalnych 

terenowych zatrudnionych w OPS w pełnym wymiarze czasu pracy. W aktach 

osobowych znajdowały się stosowne dokumenty potwierdzające przyznanie 

przedmiotowego dodatku oraz podpisane zakresy obowiązków, z których wynikało, 

iż pracownicy realizują pracę socjalną w terenie, w tym przeprowadzają rodzinne 

wywiady środowiskowe.

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje obszar Gminy Trzebnica 

zamieszkały przez 23 285 mieszkańców (stan na 31.12.2017 r.), w tym 218 rodzin 

i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną. W Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Trzebnicy na dzień kontroli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu 

pracy było 6 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.

W przypadku OPS w Trzebnicy powyższy wskaźnik został spełniony w stosunku 

do liczby osób i rodzin objętych pracą socjalną.

W sprawdzonych sprawach dotyczących organizowania i świadczenia usług 

opiekuńczych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 3 (J.B.) decyzjąNr OPS-DUS.8225.U0.40.2016 z dnia 30.12.2016 r. 

przyznano stronie pomoc w formie usług opiekuńczych na okres od 2.01.2017 r. 

do 31.12.2017 r. w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Odpłatność ustalono w oparciu 

o uchwałę Nr XXIII/262/04 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 25 listopada 2004 r. 

w sprawie określania zasad przyznawania oraz zwrotu wydatków na świadczenia 

z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy na poziomie 15% 

zajedną godzinę usług, co stanowi 1,58 zł, przy stawce godzinowej 10,50 zł.
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Powyższa uchwała utraciła moc z dniem 24 lutego 2017 r. Od dnia 25.02.2017 r. 

do 3.05.2017 r. w Gminie Trzebnica obowiązywała Uchwała Nr XXV/272/17 Rady 

Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia z opłat oraz tryb ich pobierania. Zgodnie z § 9 ust. 3 kwota odpłatności 

za 1 godzinę świadczonych usług wynosiła 13,00 zł. W okresie obowiązywania 

uchwały (tj. od 25.02.2017 r. do 3.05.2017 r.) Ośrodek nie zmienił stronie 

odpłatności za świadczone usługi. Strona w okresie tym ponosiła odpłatność 

w wysokości 1,58 zł za l/h zamiast 1,95 zł/h (tj. na poziomie 15% za jedną godzinę 

usług przy stawce godzinowej 13,00 zł.).

W sprawdzonych sprawach dotyczących kierowania do domu pomocy społecznej 

i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu stwierdzono 

następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 1 (A.K.) decyzją Nr OPS-DUS.8226.odpł-l-zm.2017 z dnia

25.07.2017 r. błędnie ustalono kwotę odpłatności strony za pobyt w domu pomocy 

społecznej za pierwszy niepełny miesiąc. Średni miesięczny koszt utrzymania osoby 

w domu pomocy społecznej wynosił 3 140,30 zł, miesięczna wysokość dochodu 

strony wynosiła 1 007 zł (renta i zasiłek pielęgnacyjny). Osoba została umieszczona 

w domu pomocy społecznej od dnia 13.06.2017 r. Ośrodek ww. decyzją ustalił 

odpłatność za pobyt strony w domu pomocy społecznej w czerwcu 2017 r. 

w wysokości 422,94 zł.

Zaznaczyć należy, iż w sytuacji, gdy osoba została umieszczona w domu pomocy 

społecznej nie od początku miesiąca, a np. w połowie miesiąca, wysokość 

odpłatności za pobyt w placówce powinna zostać proporcjonalnie zmniejszona. 

Należy wówczas przez analogię zastosować zasadę określoną w art. 106 ust. 3 zdanie 

drugie ustawy, która stanowi, że: „ W przypadku, gdy uprawnienie do świadczenia 

nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, 

a kwotą świadczenia ustała się, dziełąc pełne kwoty przez liczbą dni kalendarzowych 

tego miesiąca i mnożąc przez liczbą dni objętych świadczeniem

7



W związku z tym, podstawa do ustalenia odpłatności za dom pomocy społecznej 

za pierwszy niepełny miesiąc powinna być obliczona poprzez podzielenie średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania za pobyt w domu pomocy społecznej przez liczbę 

dni kalendarzowych w danym miesiącu i poprzez pomnożenie tej kwoty przez liczbę 

dni pozostałych w danym miesiącu od dnia umieszczenia osoby w placówce.

Od tak określonej podstawy ustala się odpłatność mieszkańca domu na poziomie 

wynikającym z art. 61 ust. 2 pkt 1 ustawy. Zgodnie z tym zapisem opłatę za pobyt 

w domu wnosi mieszkaniec domu w wysokości nie większej jednak, niż 70% 

swojego dochodu. Wysokość opłaty należnej od mieszkańca domu pomocy 

społecznej za pierwszy niepełny miesiąc jego pobytu w domu pomocy społecznej 

jest warunkowana jedynie osiąganym przez niego dochodem i średnim miesięcznym 

kosztem utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej. W przypadku, gdy 

osiągane przez mieszkańca dochody kształtują się w wysokości odpowiadającej 

wysokości odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, brak jest podstaw 

do zmniejszenia zobowiązania ciążącego na mieszkańcu domu pomocy społecznej 

proporcjonalnie do liczby dni, w jakich przebywał on w placówce.

Mając powyższe na uwadze, odpłatność mieszkańca za pierwszy niepełny 

miesiąc winna wynosić 704,90 zł (3 140,30 zł : 30 dni = 104,67 zł dziennie; 

104,67 zł x 18 dni = 1 884,06 zł; 1007 zł x 70 % = 704,90 zł), a pozostałą różnicę 

w kwocie 1 179,16 zł powinna dopłacić rodzina lub gmina.

Analogicznie jak w powyższej sprawie należało postąpić w pozostałych 

skontrolowanych sprawach:

- W sprawie nr 2 (H.P.) średni miesięczny koszt utrzymania osoby w domu pomocy 

społecznej wynosił 3 140,30 zł. Miesięczna wysokość dochodu strony wynosiła 

767,23 zł (renta). Osoba została umieszczona w domu pomocy społecznej od dnia

15.05.2017 r. Ośrodek decyzją Nr OPS-DUS.8226.odpł-l-zm.2017 z dnia

12.06.2017 r. ustalił odpłatność za pobyt strony w domu pomocy społecznej w maju 

2017 r. w wysokości 294,52 zł. Odpłatność mieszkańca za pierwszy niepełny miesiąc 

winna wynosić 537,06 zł (3 140,30 zł : 31 dni = 101,30 zł dziennie; 101,30 zł x 17 

dni = 1 722,10 zł; 767,23 zł x 70 % = 537,06 zł), a pozostałą różnicę w kwocie 

1 185,04 zł powinna dopłacić rodzina lub gmina.

- W sprawie nr 3 (P.K.) średni miesięczny koszt utrzymania osoby w domu pomocy 

społecznej wynosił 3 100,00 zł. Miesięczna wysokość dochodu strony wynosiła



1 283,45 zł (emerytura). Osoba została umieszczona w domu pomocy społecznej 

od dnia 22.02.2017 r. Ośrodek decyzją Nr OPS-DUS.8226.odpł-l-zm.2017 z dnia

20.03.2017 r. ustalił odpłatność za pobyt strony w domu pomocy społecznej 

w miesiącu lutym 2017 r. w wysokości 224,60 zł. Odpłatność mieszkańca 

za pierwszy niepełny miesiąc winna wynosić 774,97 zł (3 100,00 zł : 28 

dni = 110,71 zł dziennie; 110,71 zł x 7 dni = 774,97 zł; 1 283,45 zł x 70 % = 898,42 

zł).

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono 

następujące nieprawidłowości:

1. Osoba zatrudniona na stanowisku p. o. dyrektora ośrodka pomocy społecznej nie 

posiada wymaganego stażu pracy w pomocy społecznej.

2. Błędne naliczenie odpłatności za usługi opiekuńcze.

3. Brak mieszkań chronionych na terenie Gminy.

4. Błędnie naliczana odpłatność za pierwszy niepełny miesiąc pobytu mieszkańca 

w domu pomocy społecznej.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi 

nieprawidłowościami, wydaje się następujące zalecenia:

1. Zatrudnić na stanowisku dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy osobę 

spełniającą wymagane kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej. 

Podstawa prawna: art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.).

Termin realizacji zalecenia: 31.08.2018 r.

2. Odpłatność strony za usługi opiekuńcze ustalać w oparciu o zamieszczony koszt 

1 godziny usługi w obowiązującej uchwale 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.

W związku z powyższym w sprawie nr 3 (J.B.) zweryfikować odpłatność Strony 

za usługi opiekuńcze.
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Podstawa prawna: art. 50 ust. 6 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm .).

Termin realizacji: niezwłocznie.

3. Podjąć działania zmierzające do realizacji zadania własnego gminy o charakterze 

obowiązkowym dotyczącym prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach 

chronionych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.).

Termin realizacji: 31.08.2018 r.

4. W sytuacji, gdy osoba została umieszczona w domu pomocy społecznej nie 

od początku miesiąca, wysokość odpłatności za pobyt w placówce obliczać poprzez 

podzielenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania za pobyt w domu pomocy 

społecznej przez liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu i poprzez 

pomnożenie tej kwoty przez liczbę dni, w których osoba przebywała w placówce. 

Od tak określonej podstawy ustalać odpłatność mieszkańca domu na poziomie 

wynikającym z art. 61 ust. 2 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym opłatę za pobyt w domu 

wnosi mieszkaniec domu w wysokości nie większej jednak, niż 70% jego dochodu.

W związku z powyższym w sprawach nr 1 (A.K.), nr 2 (H.P.) i nr 3 (P.K.) 

zweryfikować odpłatność za pierwszy niepełny miesiąc pobytu mieszkańca w domu 

pomocy społecznej.

Podstawa prawna: art. 106 ust. 3 i art. 61 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).

Termin realizacji: niezwłocznie.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 
1769 zezm .) 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 Gminy Trzebnica / j

2. a/a i i


