WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia I ^

grudnia 2015 r

PS-KNPS.431.6.37.2015.HS

Pani
Elżbieta Pawłowska
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Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szklarskiej Porębie

Wystąpienie pokontrolne
W dniach 1 5 - 1 8 września 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. Nr 61, poz. 543, ze zm.)
zespół kontrolny w składzie: Helena Sławska - starszy inspektor wojewódzki:
przewodnicząca zespołu, Ewelina Zygmunt - starszy inspektor wojewódzki: kontroler,
z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
przeprowadził kontrolę kompleksową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej
Porębie, ul. Jedności Narodowej 11, 58-580 Szklarska Poręba z zakresu zgodności
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, obejmującą okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia
15 września 2015 r.
Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 23 czerwca 2015 r. przez
Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na II półrocze 2015 r.
W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Elżbieta Pawłowska zatrudniona
na stanowisku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie od
16 lutego 2006 r. Z dniem 1 lutego 2010 r. zmiana stanowiska pracy - obecnie Dyrektor
MOPS w Szklarskiej Porębie.
Pani Elżbieta Pawłowska jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie
kontrolowanych zagadnień.
Podpisany w dniu 18 listopada 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
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie 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, 12, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20
ustawy. Natomiast 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. Dyrektor Ośrodka
posiada Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających 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 2015 r., poz. 581, ze zm.).
Ponadto stwierdzono, że Gmina realizuje zadania własne wynikające z art. 17 ust. 2,
pkt 1, 4, 5 ustawy, nie realizuje natomiast zadań z art. 17 ust. 2 pkt 2, 3 ustawy gdyż
w okresie objętym kontrolą nie zgłaszano takich potrzeb. Organ kontrolny ustalił, że Gmina
realizuje zadanie wynikające z art. 18 ust. 3 i 6 ustawy, pozostałe zadania wynikające
z art. 18 ust. 4, 5, 7, 8 i 9 ustawy nie były wykonywane, bowiem nie ubiegano się o pomoc
w tym zakresie.
W Gminie Szklarska Poręba zadania wskazane w art. 110 ust. 5 i 6 ustawy nie są
realizowane z uwagi na fakt, że nie składano wniosków o pomoc w tym zakresie. Pracownicy
socjalni w ramach świadczonej pracy socjalnej udzielają informacji w zakresie składania
pozwów o alimenty, a także pomagają wypełniać i kompletować dokumentację dotyczącą
ustalenia niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności i niezdolności do pracy. Ośrodek
w ramach zadania art. 110 ust. 4 ustawy koordynuje realizację strategii, o której mowa w art.
17 ust. 1 pkt 1 ustawy. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej składa Radzie
Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka (art. 110 ust. 9) oraz przedstawia
potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
W trakcie kontroli stwierdzono, że osoby zatrudnione w Ośrodku na stanowisku
Dyrektora i pracowników socjalnych posiadają wymagane ustawą kwalifikacje. W przypadku
Pani Agnieszki Żywina zatrudnionej na stanowisku specjalisty pracy z rodziną ustalono,
że pobiera dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. Mając na uwadze przepis
art. 121 ust. 3a ustawy pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu
pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego
obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie
rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany
co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. Treść przepisu wskazuje,
że prawo do dodatku przysługuje jedynie pracownikom socjalnym posiadającym kwalifikacje
określone w ustawie o pomocy społecznej, zatrudnionym na stanowiskach pracownika
socjalnego, starszego.pracownika socjalnego, specjalisty pracy socjalnej, starszego specjalisty
pracy socjalnej, głównego specjalisty. Pomimo posiadania przez Panią Agnieszkę Żywina
kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zajmowane obecnie stanowisko
specjalisty pracy z rodziną nie uprawnia do pobierania dodatku do wynagrodzenia
w wysokości 250 zł. W okresie objętym kontrolą nie przekazano do Gminy Szklarska Poręba
dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatku 250 zł, wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy.
Przedmiotowy dodatek wypłacano ze środków własnych Gminy Szklarska Poręba.
Ponadto w trakcie kontroli ustalono, że Uchwałą Nr XLIX/545/06 Rada Miejska
w Szklarskiej Porębie w dniu 30 czerwca 2006 r. określiła szczegółowe warunki
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Uchwała nie wskazuje kosztu 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych. 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 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 zaburzeniami psychicznymi.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie na podstawie Uchwały
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie Nr XLV/561/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie
ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie
Szklarskiej Poręby „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020, przyznaje
pomoc w formie posiłku dla dzieci w przedszkolu (śniadanie, obiad i podwieczorek), z czego
obiady finansowane są z dotacji w ramach Programu, natomiast koszty śniadania
i podwieczorku opłacane są ze środków własnych gminy w oparciu o przyjęty cyt. Uchwałą
program osłonowy. Ponadto w podstawie prawnej wydawanych decyzji administracyjnych
wskazywana jest ww. Uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego. Jak wynika
z interpretacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wydanej w przedmiotowej sprawie,
ze środków w ramach Programu opłacony może być jeden posiłek. Nie ma zatem możliwości,
aby gmina z udziału środków własnych przeznaczonych na realizację Programu finansowała
całodzienne wyżywienie dzieci lub uczniów bez względu na rodzaj placówki, w której
przebywają oraz innych osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić posiłku.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować poza Programem koszty dodatkowego
wyżywienia w placówkach, które prowadzą całodzienne dożywianie. Zadanie to może być
realizowane w formie zasiłku celowego. Zgodnie z art. 48 ustawy o pomocy społecznej
„Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania jeżeli jest tego
pozbawiona”. W zapisie użyto pojęcia „posiłek” w liczbie pojedynczej, a nie „wyżywienia”,
czy „całodzienne wyżywienie”. Uwzględniając powyższe ze środków w ramach Programu
należy opłacać jeden posiłek.
Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:
a) doręczanie decyzji administracyjnych niezgodnie z art. 39 i 46 k.p.a.;
Powyższa nieprawidłowość została stwierdzona w przypadku następujących
świadczeń:
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym w sprawie nr 1 (S.Ch.) decyzja Nr 0560/2014 z dnia 29.05.2014 r.
i w sprawie nr 2 (J.R.) decyzja Nr 0209/2014 z dnia 4.02.2015 r.;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych w sprawie nr 2 (R.G.) decyzja
Nr 0411/2014 z dnia 23.04.2014 r. i w sprawie nr 7 (M.W.) decyzja Nr 0587/2014 z dnia
10.06.2014 r.;
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt w mieszkańca
gminy w tym domu w sprawie nr 2 (M.F.) decyzja Nr 0456/2013 z dnia 25.04.2013 r.;
- udzielanie pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego w sprawie nr 1 (D.K.) decyzja Nr 0500/2015 z dnia
3.08.2015 r. i w sprawie nr 2 (A.K.) decyzjaNr 0432/2015 z dnia 15.06.2015 r.
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w sprawie nr 1 (M.T) decyzje nr:
0371/2014 z dnia 3.04.2014 r., 0291/2015 z dnia 30.03.2015 r., 0458/2015 z dnia
2.07.2015 r., 0459/2015 z dnia 2.07.2015 r.;
Właściwe doręczenie decyzji ma kluczowe znaczenie dla jej wykonania. Czynności
materialnotechniczne doręczenia są sformalizowane ze względu na konieczność ścisłego
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określenia faktów powodujących skutek prawny. Ścisłe przestrzeganie tych wymagań
formalnych należy do obowiązków organu administracyjnego, albowiem od skuteczności
doręczenia zależą w wielu przypadkach uprawnienia procesowe i materialnoprawne stron.
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 pocztę, przez swoich
pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. W przypadku doręczania
korespondencji przez pracowników należy dopilnować, aby odbierający potwierdził
doręczenie swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.
b) nierzetelne sporządzenie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
decyzji przyznającej usługi opiekuńcze, decyzji przyznających specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
W przypadku sprawy Nr 2 (M.Ł.) w skontrolowanej dokumentacji stwierdzono
rozbieżności w dacie złożenia wniosku o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki
zdrowotnej. Na wniosek, który wpłynął do MOPS w dniu 7.11.2014 r. decyzją
nr 0980/2014 z dnia 19.11.2014 r. potwierdzono prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od
dnia 4.11.2014 r. W podstawie prawnej decyzji przywołano wniosek z dnia 7.11.2014 r.
W uzasadnieniu tej decyzji powołano się na wniosek z dnia 12.11.2014 r. Natomiast
w wywiadzie przeprowadzonym dnia 12.11.2014 r., w części YII - Ocena sytuacji
osoby/rodziny wpisano, że „Pan M.Ł. zgłosił się do Ośrodka w dniu 4.11.2014 r.
z wnioskiem o pomoc w postaci ubezpieczenia zdrowotnego”.
Decyzje administracyjne wydawane zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. winny być sporządzane
w sposób rzetelny, z uwzględnieniem danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz zebraną
wprowadzonym postępowaniu dokumentacją. W przypadku wystąpienia oczywistego
błędu pisarskiego należy wydawać postanowienia o sprostowaniu błędu na podstawie art.
113 § 1 k.p.a. W sytuacji potwierdzania prawa doświadczeń opieki zdrowotnej ma to
szczególne znaczenie, bowiem prawo to przysługuje przez okres 90 dni od dnia
określonego w decyzji, którym jest: 1) dzień złożenia wniosku, 2) w przypadku udzielania
świadczeń w stanie nagłym - dzień udzielenia świadczenia — chyba że w tym okresie
świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym (art. 54 ust. 7 ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Decyzję
wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek
świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie
po udzieleniu świadczenia (art. 54 ust. 4 cyt. ustawy). Uwzględniając wyjaśnienia złożone
do protokołu stwierdzono, że w decyzji Nr 0980/2014 z dnia 19.11.2014 r. błędnie ustalono
początek uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej tj. od dnia 4.11.2014 r., zamiast
od dnia złożenia wniosku czyli od 7.11.2014 r.
W przypadku sprawy nr 3 (A.K.) w skontrolowanej dokumentacji przed wydaniem
decyzji Nr 0373/2015 z dnia 12.05.2015 r. przyznającej pomoc w formie usług
opiekuńczych stwierdzono, że w wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym w dniu
6.05.2015 r. ustalono dochód Strony w wysokości 988,73 zł. Z załączonej do akt decyzji
ZUS wynika, że A.K. pobiera rentę w kwocie netto 965,38 zł. W uzasadnieniu decyzji
nr 0373/2015 z dnia 12.05.2015 r. przyznającej usługi opiekuńcze zamieszczono wpisy
0 treści: „dochód rodziny wynosi ogółem 988,73 zł” oraz „doęhód klienta wynosi
1 141,73 zł”. Przyjęty dochód w kwocie 988,73 zł nie miał wpływu na ustalenie wysokości
odpłatności A.K. za usługi opiekuńcze.
Wywiad środowiskowy jest podstawowym instrumentem pracy pracownika socjalnego,
który umożliwia mu zapoznanie się z sytuacją prawną i faktyczną osoby/rodziny
ubiegającej się o przyznanie świadczeń, a następnie podjęcie właściwych działań

zmierzających do udzielenia stosownej pomocy. Wywiad powinien być sporządzony
w sposób staranny i rzetelny (§ 2 ust. 5 rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2012 r.), jest
bowiem protokołem z przesłuchania 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. Wypełniony druk wywiadu jest dokumentem urzędowym
sporządzonym przez uprawnionego pracownika w prawem przewidzianej formie.
Decyzje administracyjne wydawane zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a. winny być sporządzane
w sposób rzetelny, z uwzględnieniem danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz zebraną
wprowadzonym postępowaniu dokumentacją. W przypadku wystąpienia oczywistego
błędu pisarskiego należy wydawać postanowienia o sprostowaniu błędu na podstawie art.
113 § 1 k.p.a.
W przypadku sprawy nr 1 (M.T.) w zakresie świadczenia specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustalono, że wydano odrębne decyzje
dla każdej z prowadzonych form usług. W decyzji nr 0459/2015 z dnia 2.07.2015 r.
wskazano zakres usług realizowanych przez logopedę, zgodnie z § 2 pkt 3 lit. b
rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Ponadto zamieszczono
również zakres usług zgodnie z § 2 pkt 1 lit. a wymienionego rozporządzenia. Logopeda
świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla K.B. nie udokumentowała stosownego
przeszkolenia w zakresie, o którym mowa w § 3 pkt 4 cyt. rozporządzenia. Natomiast
w decyzji nr 0460/2015 z dnia 2.07.2015 r. wskazano zakres usług z § 2 pkt 1 lit. a
rozporządzenia realizowanych przez pedagoga - terapeutę integracji sensorycznej. Ponadto
zamieszczono również zakres usług z § 2 pkt 3 lit. b, których ten specjalista nie wykonuje
u dziecka K.B.
Na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej ośrodek przyznając usługi
opiekuńcze ustala między innymi ich zakres. Zadaniem ośrodka jest precyzyjne ustalenie
zakresu usług, z uwzględnieniem specjalistycznego przygotowania zawodowego osób
świadczących usługi oraz wskazanie tego zakresu w decyzji. Decyzja administracyjna
pozwala bowiem osobie w sposób prawnie skuteczny domagać się realizacji przyznanych
usług. Zatem, zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a., rozstrzygnięcie w decyzji dot. spraw z zakresu
pomocy społecznej winno być sformułowane ze szczególną dbałością o jasność i precyzję
wypowiedzi.
c) błędna podstawa prawna w decyzjach przyznających specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz pomoc w formie posiłku;
W przypadku świadczenia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w sprawie nr 1 (M.T.) w podstawie prawnej wydanych
decyzji nr: 0272/14 z dnia 27.02.2014 r., 0371/14 z dnia 3.04.2014 r., 0291/2015 z dnia
30.03.2015 r. poza art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej przywołano Uchwałę
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie Nr XLIX/545/06 z dnia 30.06.2006 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania. Wskazana Uchwała nie ma zastosowania przy ustalaniu odpłatności
przyznanej formy pomocy, gdyż określa szczegółowe warunki przyznawania usług
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W podstawie prawnej wymienionych decyzji w sprawie 4 (U.W.) - nr 0149/2015
z dnia 29.01.2015 r. oraz w sprawach: 1 (M.Cz.) - nr 0022/2015 z dnia 16.01.2015 r.
i 7 (A.R.-L.) - nr 0748/2014 z dnia 5.09.2014 r. przywołano Uchwałę Rady Miejskiej
w Szklarskiej Porębie Nr XLV/561/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia
programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Szklarskiej
Poręby „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Zgodnie z Uchwałą

Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (t.j. M.P. z 2015 r„ poz. 821) w szczególnie
uzasadnionych przypadkach gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku,
odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia
pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa powyżej w przypadku
przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust.
2 pkt 4 ustawy, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia
sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
d) błędne ustalenie wskaźnika odpłatności za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
Decyzją nr 0291/2015 z dnia 30.03.2015 r. przyznano M.T. specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla dziecka K.B. w wymiarze 10 godzin miesięcznie na okres od 1.04.2015 r.
do 31.12.15 r. Odpłatność ustalono w wysokości 11% jednostkowego kosztu usługi, mimo
że dochód na osobę w rodzinie wynosił 805,33 zł.
Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
ustala ośrodek pomocy społecznej zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych. Przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę
samotnie gospodarującą lub przypadającego na osobę w rodzinie określają zamieszczone
w dokumencie wskaźniki odpłatności. Od 1 października 2012 r. nieodpłatne
specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują gdy dochód osoby samotnie gospodarującej
lub dochód przypadający na osobę w rodzinie wynosi 542 zł. W przypadku dochodu
przypadającego na osobę wrodzinie powyżej 132,5% do 165% (tj. powyżej 718,15 zł
do 894,30 zł) wskaźnik odpłatności w procentach ustalony od ceny specjalistycznej usługi
za 1 godzinę dla osoby w rodzinie wynosi 7%. Dochód na osobę w rodzinie w wysokości
805,33 zł uprawniał do ustalenia odpłatności w wysokości 7% jednostkowego kosztu usługi
od dnia przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych tj. od 1.04.2015 r.
W wyniku kontroli sformułowane zostały następujące zalecenia:
1. Dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie wypłacać pracownikowi
socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków
należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych
wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki.
W związku z powyższym zweryfikować uprawnienie do dodatku do wynagrodzenia
w wysokości 250 zł miesięcznie pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalisty
pracy z rodziną tj. Pani Agnieszki Żywina.
Podstawa prawna: art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163, ze zm.).
Termin wykonania: niezwłocznie.
2.

Decyzje administracyjne doręczać za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich
pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. W przypadku doręczania
korespondencji przez pracowników dopilnować, aby odbierający 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 2013 r., poz. 267, ze zm.).
Termin wykonania: na bieżąco.

3.

Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny, z uwzględnieniem danych
zgodnych ze stanem faktycznym oraz zebraną w prowadzonym postępowaniu
dokumentacją. Rozstrzygnięcia decyzji dotyczących spraw z zakresu pomocy społecznej
formułować ze szczególną dbałością o jasność i precyzję wypowiedzi. W drodze
postanowienia prostować stwierdzone w wydanych decyzjach błędy pisarskie oraz inne
oczywiste omyłki.
Podstawa prawna: art. 107 § 1, art. 113 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.).
Termin wykonania: na bieżąco.

4.

Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydawać na wniosek
świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy
udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu
świadczenia. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy potwierdzać
na okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:
1) dzień złożenia wniosku,
2) w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym - dzień udzielenia świadczenia
- chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem
zdrowotnym.
Podstawa prawna: art. 54 ust. 4, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 581, ze zm.).
Termin wykonania: na bieżąco.

5. W podstawie prawnej decyzji z zakresu pomocy społecznej wskazywać konkretne
przepisy prawa materialnego i prawa procesowego zastosowane przy rozstrzyganiu
sprawy.
Podstawa prawna: art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.).
Termin realizacji: na bieżąco.
6. 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, zgodnie z protokołem, ustalić prawidłową odpłatność M.T.
za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi od dnia
1.04.2015 r., a nadpłaconą kwotę zwrócić M.T.
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 rparca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.)
kierownik jednostki podlegającej kontroli może w term inie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich
pisemne zastrzeżenia do Dyrektora W ydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego we W rocławiu.
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. Pan M irosław G raf
Burmistrz M iasta Szklarska Poręba
2. a/a
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