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Bożena Brańka
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Strzegomiu

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 28 sierpnia 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 2017 r., poz. 1769), 

zwanej dalej „ustawą”, § 5 rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru

Nr 287 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. zespół kontrolerów: Urszula 

Szczeblowska, starszy inspektor wojewódzki - przewodniczący kontroli i Helena Sławska, 

starszy inspektor wojewódzki -  kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przeprowadził kontrolę doraźną 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu.

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o pomocy 

społecznej w zakresie kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności 

za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Kontrolę doraźną przeprowadzono w związku z pismem Syndyka masy upadłościowej

„Nad Zalewem” w Borzygniewie w sprawie skontrolowania prowadzonego postępowania

w Strzegomiu sprawowała Pani Bożena Brańka, która jest odpowiedzialna za wykonywanie 

zadań objętych kontrolą.
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i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 ze zm.) oraz Zarządzenia

w upadłości likwidacyjnej " IH B ł w postaci Domu Pomocy Społecznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu w zakresie przeniesienia 0HM9BI z powyższego 

Domu do innej placówki.

W okresie podlegającym ocenie funkcję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej



Podpisany w dniu 19 września 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 prowadzone przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Strzegomiu postępowanie w zakresie kierowania do domu pomocy społecznej 

i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.

Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny. 

Podczas kontroli stwierdzono, ż e f lB H B  decyzją z dnia 21.12.2012 r. Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Strzegomiu, został skierowany do Domu Emeryta i Rencisty 

„ARKADIA” w Polanicy-Zdrój na czas nieokreślony, a następnie w dniu 29.10.2014 r. 

(decyzją Nr OPS/064/D/19-1/2014), do Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Zalewem” 

w Borzygniewie. W związku z powyższym w dniu 1.01.2015 r. zawarta została, na czas 

nieokreślony, umowa pomiędzy Kierownikiem OPS w Strzegomiu (działającym 

z upoważnienia Burmistrza Strzegomia), a Syndykiem masy upadłościowej Państwa 

■ H H H B  w upadłości likwidacyjnej 9HHP- W przedmiotowej umowie zawarto zapis, 

że każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a oświadczenie 

o rozwiązaniu złożone drugiej stronie musi mieć formę pisemną.

Z uwagi na ogłoszenie z dniem 31.05.2017 r. upadłości Domu Pomocy Społecznej 

„Dom nad Zalewem” w Borzygniewie, Kierownik OPS w Strzegomiu wypowiedział zawartą 

umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

W trosce o zapewnienie Stronie warunków bytowych odpowiadających godności 

człowieka ( J M j e s t  osobą niepełnosprawną, poruszającą się na wózku inwalidzkim), 

Kierownik OPS w Strzegomiu w dniu 19.05.2017 r. wydał decyzję w zakresie zmiany 

od 1.06.2017 r. miejsca pobytu z -Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Zalewem” 

w Borzygniewie na pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Żar-Med” w Żarowie (DPS 

w Żarowie jest placówką w pełni przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych).

W związku z powyższym Gmina Strzegom od czerwca 2017 r. zaprzestała ponoszenia 

odpłatności za p o b y t j m H }  w DPS „Dom nad Zalewem” w Borzygniewie.

Od wydanej decyzji Strona wniosła odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Wałbrzychu, które utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję uznając zmianę 

domu pomocy społecznej, w zaistniałej sytuacji, za uzasadnioną jednocześnie stwierdzając, 

że Organowi I instancji nie można zarzucić naruszenia prawa.



Z dokonanych ustaleń wynika również, że H B .  po otrzymaniu decyzji SKO

wyraził zgodę na zmianę miejsca pobytu i w dniu 22.08.2017 r. został przewieziony do DPS 

„Żar-Med” w Żarowie.

Ponadto w toku kontroli ustalono, że w aktach sprawdzonej sprawy znajdowały 

sięm.in.: oświadczenia o wysokości dochodów, decyzje ZUS, oświadczenia o stanie 

majątkowym, rodzinne wywiady środowiskowe oraz wywiady alimentacyjne u osób 

zobowiązanych do alimentacji. Aktualizacje wywiadu środowiskowego przeprowadzane były 

nie rzadziej, niż co 6 miesięcy. Decyzje administracyjne dotyczące skierowania do domu 

pomocy społecznej oraz ustalające odpłatność za pobyt w dps wydawane były terminowo, 

po uprzednim rozeznaniu sytuacji materialnej osoby na podstawie przeprowadzonego 

wywiadu środowiskowego. W decyzjach wskazywano ile wynosi miesięczna odpłatność 

osoby za DPS. Ustalanie miesięcznej odpłatności strony za pobyt w domu pomocy społecznej 

było prawidłowe. Sposób doręczania sprawdzonych decyzji administracyjnych i pism był 

zgodny z art. 39 i 46 k.p.a.

Analiza przedłożonej do kontroli dokumentacji potwierdza, że postępowanie 

w sprawie 'M B H H I prowadzone przez OPS w Strzegomiu było prawidłowo. Potwierdza 

to również decyzja wydana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu 

podjęta w związku z odwołaniem wniesionym przez Stronę.

W wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Strzegomiu nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Zdrowia i Polityki Społecznej

Otrzymują:
1. Pan Zbigniew Suchyta

Burmistrz Strzegomia
2. a/a
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