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Pani
Jolanta Leszko
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kłodzku

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 15-17 lutego 2016 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 2015 r., poz. 163 

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 

kontrolny w składzie: Monika Broniszewska -  starszy inspektor wojewódzki:

przewodniczący zespołu, Marta Bożek -  starszy inspektor wojewódzki: kontroler, z Wydziału 

Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził 

kontrolę kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2D, 

57-300 Kłodzko z zakresu zgodności zatrudnienia pracowników jednostki z kwalifikacjami 

wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji: zadań własnych gminy

0 charakterze obowiązkowym -  art. 17 ust. 1 ustawy, zadań własnych gminy -  art. 17 ust. 2 

ustawy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych wart. 18 ust. 1 

ustawy, a także wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy, obejmującą okres od dnia

1 stycznia 2015 r. do dnia 15 lutego 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 23 grudnia 2015 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półrocze 2016 r.

W trakcie kontroli jednostką kierowała Pani Jolanta Leszko, która od dnia 1 stycznia 

2004 r. jest zatrudniona na stanowisku Dyrektora OPS w Kłodzku.

Pani Jolanta Leszko jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień.



Podpisany w dniu 14 marca 2016 r. protokół kontroli, do którego nie wniesiono 

zastrzeżeń, zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną w toku kontroli 

dokumentację oraz udzielone wyjaśnienia.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami działania Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kłodzku w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników jednostki 

z kwalifikacjami wymaganymi ustawą o pomocy społecznej oraz realizacji zadań 

wynikających z cytowanej ustawy.

Z ustaleń wynika, 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. 

Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 7, 8, 9, 12 ustawy nie były realizowane, bowiem 

w okresie objętym kontrolą nie informowano o potrzebach w tym zakresie.

Stwierdzono również, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2 

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

kontrolny ustalił, że Gmina realizuje zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 3, 6 i 9 ustawy. 

Pozostałe zadania wynikające z art. 18 ust. 1 pkt 4, 7 i 8 ustawy nie były wykonywane, 

bowiem nie ubiegano się o pomoc w tym zakresie. Ponadto Gmina Miejska Kłodzko nie 

prowadzi i nie rozwija infrastruktury środowiskowych domów samopomocy (art. 18 ust. 1 

pkt 5).

W Gminie Miejskiej Kłodzko realizowane było zadanie wskazane w art. 110 ust. 4 

ustawy. Ponadto Ośrodek nie kierował wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, 

niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi 

przepisami (art. 110 ust. 6). Dyrektor 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 Miasta (art. 110 ust. 5).

Rejon działania kontrolowanej jednostki obejmuje Gminę Miejską Kłodzko 

zamieszkałą przez 27.008 mieszkańców (według stanu na dzień 31.12.2015 r.), w tym 

1.468 rodzin i osób samotnie gospodarujących objętych pracą socjalną. W Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Kłodzku na dzień kontroli zatrudnionych było 14 pracowników socjalnych 

terenowych.

Zgodnie z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy 

społecznej powinien zatrudniać 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 Kłodzku wskaźnik ten, w odniesieniu do liczby mieszkańców 

gminy, jest spełniony.

W trakcie kontroli stwierdzono, że Uchwałą Nr XXXIV/200/2004 z dnia 17 czerwca 

2004 r., zmienioną Uchwałą Nr XXXIV/278/2005 z dnia 31 marca 2005 r., Rada Miejska 

w Kłodzku określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz ustaliła szczegółowe warunki częściowego lub 

całkowitego zwalniania od opłat oraz tryb ich pobierania.

Uchwała nie wskazuje kosztu 1 godziny świadczonych usług oraz specjalistycznych usług. 

Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej rada gminy określa, w drodze uchwały, 

szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Zatem wskazać należy, że przytoczony 

przepis ustawy o pomocy społecznej stanowi, że to właśnie rada gminy jest organem 

właściwym do określenia szczegółowych warunków odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Oznacza to konieczność ustalenia przez radę gminy 

w uchwale szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków całkowitego zwolnienia od opłat jak również 

trybu ich pobierania. Oznacza to również konieczność ustalenia kwoty odpłatności 

za realizację jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

■ Błędne dokumentowanie dochodu rodziny w sprawach dotyczących przyznawania pomocy 

w formie dożywiania dzieci oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi.

W sprawach: nr 1 (E i M. K), nr 3 (J.G.), nr 4 (I.I.) -  dożywianie dzieci oraz nr 2 (G.Z.) -  

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dołączane do akt



zaświadczenia 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.

Dodatkowo w aktach sprawy nr 2 (G.Z.) znajdowało się zaświadczenie pracodawcy

0 uzyskanym wynagrodzeniu średniomiesięcznym za okres dwóch miesięcy. Mając 

na uwadze, iż za dochód należy przyjmować sumę miesięcznych przychodów z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym 

wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi 

inaczej (...), ww. dokument winien w sposób jasny, nie budzący wątpliwości wskazywać, 

iż są to dane z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

a Błędnie ustalona wysokość dochodu rodziny w sprawach dotyczących przyznania 

pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego.

W sprawie nr 1 (K.B.) oraz nr 2 (M.Cz.) strony opuszczając zakład kamy pobrały z depozytu 

środki pieniężne w wysokości 600,23 zł w sprawie nr 1 oraz w wysokości 3,26 zł w sprawie 

nr 2. Ośrodek ustalając wysokość pomocy wliczył do dochodu stron powyższe kwoty. 

Z przedstawionych dokumentów nie wynika, iż stanowią one dochód w rozumieniu art. 8 

ust. 3 ustawy, zgodnie z którym za dochód należy przyjąć sumę miesięcznych przychodów 

z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, 

w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa 

nie stanowi inaczej (...). W analizowanych sprawach Ośrodek nie ustalił czy środki 

zgromadzone w depozycie zostały wniesione w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

1 czy wobec powyższego stanowią one dochód w rozumieniu ustawy.

H Błędne naliczenie odpłatności strony za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi.

W sprawie nr 2 (G.Z.) strona dnia 10.12.2014 r. złożyła wniosek o udzielenie pomocy 

w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

na okres od 2.01.2015 r. do 30.06.2015 r. Do wniosku dołączyła m.in. dokumentację



potwierdzającą dochód uzyskany w miesiącu listopadzie 2014 r. w wysokości 4306,11 zł, 

grudniu 2014 r. w wysokości 4413,05 zł oraz od stycznia 2015 r. do maja 2015 r. 

w wysokości 4613,05 miesięcznie.

Ośrodek uwzględniając wskaźnik odpłatności w procentach wykazany w § 4 pkt 3 

rozporządzenia z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych 

(Dz. U. z 2005 r., Nr 189 poz. 1579 i 1598 ze zm.) decyzją numer DS/3710/503/1/15 z dnia 

2.01.2015 r. przyznał stronie pomoc i ustalił odpłatność w wysokości 40 % rzeczywistych 

kosztów na okres od 2.01.2015 r. do 30.06.2015 r. w oparciu o dochód z miesiąca grudnia

2014 r. ponieważ różnica dochodu pomiędzy listopadem, a grudniem wynosiła więcej niż 

10% odpowiedniego kryterium dochodowego. Następnie decyzją Nr DS./3710/503/1 -1/15 

z dnia 20.01.2015 r. na wniosek strony zmienił kwotę odpłatności do wysokości 37% 

rzeczywistych kosztów na okres od 2.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

Zespół kontrolny zwraca uwagę, iż odpłatność za usługi od miesiąca lutego 2015 r. 

winna być ustalona w oparciu o dochód z miesiąca stycznia 2015 r. (w wysokości 4613,05 zł), 

ponieważ, dochód z miesiąca stycznia 2015 r. w odniesieniu do dochodu uzyskanego 

w grudniu 2014 r. uległ zmianie o więcej niż 10% kryterium dochodowego. Mając na uwadze 

powyższe odpłatność winna wynosić 70% rzeczywistych kosztów.

Zgodnie bowiem 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.

■ Brak ponownego ustalenia przedziału dochodu osoby w rodzinie zgodnie z § 4 pkt 3 

rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych po zweryfikowaniu 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W sprawie nr 2 (G.Z.), decyzją Nr DS/SP/3710/503/la/15 z dnia 1.07.2015 r. ustalono stronie 

prawo do specjalistycznych usług opiekuńczych od 1.07.2015 r. do 31.12.2015 r. ustalając 

odpłatność za ten okres w wysokości 70% rzeczywistych kosztów.

Zespół kontrolny zwraca uwagę, iż Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca

2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) w § 1 pkt 1 lit a -  określono 

nowe kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie, obowiązujące od 1.10.2015 r. w wysokości 

514 zł. W związku z powyższym należało od miesiąca października ponownie ustalić 

przedział dochodu osoby w rodzinie zgodnie z § 4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie
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specjalistycznych usług opiekuńczych i ustalić stronie odpłatność za świadczone usługi 

na poziomie 25 % rzeczywistych kosztów.

Zgodnie z art. 106 ust. 5 ustawy -  decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla

na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji

dochodowej lub osobistej strony (...). Zmiana decyzji administracyjnej na korzyść strony nie 

wymaga jej zgody.

W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenia:

1. 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 2015 r. poz. 163 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Uprawnienia do pomocy społecznej osoby/rodziny ustalać na podstawie dochodów 

z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu -  

z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

W przypadku osób opuszczających zakład kamy ustalać czy środki zgromadzone 

w depozycie zostały wniesione w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

W sprawach nr 1 (K.B.) oraz nr 2 (M.Cz.) dotyczących udzielenia pomocy 

po opuszczeniu zakładu karnego ustalić czy kwoty świadczeń wypłaconych z depozytu 

były faktycznie dochodem uzyskanym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, 

czy zasobem, który strony wniosły do depozytu w dniu rozpoczęcia odbywania kary. 

W przypadku ustalenia, że wypłacone kwoty nie stanowią dochodu z miesiąca 

poprzedzającego złożenie wniosku należy zweryfikować wysokość przyznanych 

zasiłków okresowych.

Podstawa prawna: art. 8 ust. 1, 3 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.).

Termin wykonania: niezwłocznie.
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3. Przeliczenia wysokości odpłatności za świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej 

dokonywać w oparciu o art. 106 ust. 3b ustawy o pomocy społecznej tj. gdy 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 roku o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

4. W przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sytuacji dochodowej lub osobistej strony 

decyzje administracyjne zmieniać lub uchylać na niekorzyść strony bez jej zgody. 

Zmiana decyzji administracyjnej na korzyść strony nie wymaga jej zgody.

Mając powyższe na uwadze, w sprawie nr 2 (G.Z.) zweryfikować wysokość naliczonej 

odpłatności za przyznane usługi od miesiąca października 2015 r.

Podstawa prawna: art. 106 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 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 2015 r., poz. 
163 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.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Polityki Społecznej

Otrzymują:
1. Pan Michał Jan Piszko 

Burmistrz Miasta Kłodzka
2. a/a
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