WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia^tzerw ca 2015 r.

PS-KNPS.431.6.11.2015.MB1

Pani
Anna Siwa-Szenejko
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Walimiu

Wystąpienie pokontrolne
W dniach 13, 15 kwietnia 2015 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. N r 61, poz. 543, ze zm.)
zespół kontrolny w składzie: Monika Broniszewska przewodniczący zespołu, Helena Sławska -

starszy inspektor wojewódzki:

starszy inspektor wojewódzki: kontroler,

z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
przeprowadził kontrolę kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu, ul. Długa
8, 58-320 Walim 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 w art. 18 ust. 1
ustawy, a także wybranych zadań wynikających z art. 110 ustawy, obejmującą okres od dnia
1 stycznia 2014 r. do 13.04.2015 r.
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2014 r. przez
Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półrocze 2015 r.
W okresie

objętym kontrolą jednostką kierowała Pani

Anna

Siwa-Szenejko

zatrudniona na stanowisku Kierownika OPS od dnia 10 lutego 2014 roku. Wcześniej, do dnia
9 lutego 2014 roku, funkcję Kierownika jednostki pełniła Pani AnnaNeuberg.
Pani Anna Siwa-Szenejko jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie
kontrolowanych zagadnień.

Podpisany w dniu 28 maja 2015 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 Walimiu w zakresie zgodności zatrudnienia pracowników jednostki
z kwalifikacjami

wymaganymi

ustawą

o pomocy

społecznej

oraz

realizacji

zadań

wynikających z cyt. ustawy.
Z ustaleń wynika, że Gmina realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym
wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20 ustawy.
Natomiast zadania z art. 17 ust. 1 pkt 3, 7, 9, 12 ustawy nie były realizowane, bowiem
w okresie objętym kontrolą nie informowano o potrzebach w tym zakresie. W przypadku
zadania z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy Kierownik Ośrodka na podstawie Pełnomocnictwa
Nr 0r.0052.7.2014 Wójta Gminy Walim z dnia 10 lutego 2014 roku załatwiał sprawy
i wydawał decyzje administracyjne dotyczące potwierdzenia prawa 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 2015 r., poz. 581).
Ponadto stwierdzono, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2,
pkt 1, 4, 5, nie realizuje natomiast zadań z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3 ustawy. Organ kontrolny
ustalił, że Gmina realizuje zadanie wynikające z art. 18 ust. 6 ustawy, pozostałe zadania
wynikające z art. 18 ust. 3, 4, 5, 7, 8, 9 ustawy nie były wykonywane, bowiem nie ubiegano
się o pomoc w tym zakresie.
W Gminie Walim realizowane są zadania wskazane w art. 110 ust. 4 ustawy o pomocy
społecznej. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składał Radzie Gminy coroczne
sprawozdania z działalności Ośrodka (art. 110 ust. 9), natomiast nie wytaczał powództwa
0 roszczenia alimentacyjne na rzecz mieszkańców Gminy (art. 110 ust. 5) oraz nie kierował
wniosków

o

ustalenie

niezdolności

do

pracy,

niepełnosprawności

i stopnia

niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami (art. 110 ust. 6).
W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono brak uchwały dotyczącej zwrotu
wydatków na pomoc rzeczow ą zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe
1 zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub całości, jeżeli dochód na
osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium
dochodowego oraz brak uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Ponadto
w uchwale nr XLIX/281/2010 Rady Gminy Walim z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie
ustalenia zakresu i szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania, nie wskazano kosztu
odpłatności za 1 godzinę świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. 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 należy wskazać, 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 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. 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 również następujące nieprawidłowości:
- W sprawie dotyczącej przyznania i wypłacenia zasiłku celowego na pokrycie wydatków
związanych z klęską żywiołową wywiad środowiskowy do sprawy przeprowadzono na
druku części I wywiadu, a nie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U.
z 2012 r., poz.712), na części YII kwestionariusza wywiadu, który dotyczy osób i rodzin
poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę m asow ą a także
klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego.
- Błędne oznaczenie organu wydającego decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W decyzjach potwierdzających prawo do
świadczeń opieki zdrowotnej wskazywano Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu jako
organ administracji publicznej, który je wydał. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581) organem właściwym do potwierdzania prawa do

świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 cyt.
ustawy jest decyzja organu jednostki samorządu terytorialnego wójta (burmistrza, prezydenta)
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania klienta, potwierdzająca to prawo.
W związku z powyższym prawidłowo wydana decyzja organu I instancji winna zawierać
oznaczenie, że jest to decyzja Wójta Gminy Walim, natomiast upoważniony pracownik
podpisuje się jako osoba działająca z upoważnienia Wójta.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami
Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
przesyła do realizacji następujące zalecenia:

1) Wywiady środowiskowe poprzedzające wydanie decyzji przyznającej zasiłek celowy
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
sporządzać na części YII kwestionariusza wywiadu środowiskowego zgodnie
z rozporządzeniem z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie rodzinnego wywiadu
środowiskowego.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu rodzinnego (Dz. U. z 2012r., poz.
712)
Termin wykonania: na bieżąco.

2) W decyzjach administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazywać W ójta Gminy Walim,
jako organ potwierdzający to prawo.
Podstawa prawna: art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
581).
Termin wykonania: na bieżąco.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (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
W ojewódzkiego we Wrocławiu.
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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.

; up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
’■foka

\ŁU
litymi Społecznej

Otrzymują:
1. Pan Adam Hausman
W ójt Gminy Walim
2. a/a
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