
UCHWAŁA NR VI/43/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 31 maja 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 kwietnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kłodzku 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 920), w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego, Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala: 

§ 1. Uznaje się skargę z dnia 22 kwietnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kłodzku za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi wraz z pouczeniem o treści art. 239 Kpa zostało 
zawarte w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały, polegające na przesłaniu jej wraz z uzasadnieniem stronie skarżącej, zgodnie 
z art. 237 §3 Kpa, powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kłodzkiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Do Rady Powiatu Kłodzkiego wpłynęła skarga z dnia 22 kwietnia 2021 roku na Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

Przewodniczący Rady Powiatu pismem z dnia 27 kwietnia 2021 roku wystąpił do strony skarżącej, na
podstawie §8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji
przyjmowania skarg i wniosków (Dz.U.2020.5.46) do złożenia wyjaśnień w przedmiocie adresata skargi
i przedłożonych zarzutów. Strona skarżąca dokonała stosownych wyjaśnień, dookreślając adresata i przedmiot
złożonej skargi - pismem z dnia 11 maja 2021 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i zaopiniowania,
skierował skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na mocy §52 Statutu Powiatu Kłodzkiego-
uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego nr VII/63/2018 z dnia 26 września 2018 roku (Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego poz. 4702 z dnia 2 października 2018 roku), podczas posiedzenia w dniu
21 maja 2021 roku dokonała analizy i przeprowadziła czynności wyjaśniające w zakresie przedmiotowej
skargi. W posiedzeniu komisji strona skarżąca nie uczestniczyła, informując uprzednio o tym fakcie.
W posiedzeniu komisji uczestniczył Pan Maciej Awiżeń- Starosta Kłodzki oraz Pan Bogumił Zwardoń-
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się z całością dokumentacji- skargą, pisemnymi
wyjaśnieniami do skargi wraz z dowodami w postaci załączonych dokumentów, oraz informacjami
przekazanymi podczas posiedzenia, na podstawie §52 pkt. 3) Statutu Powiatu Kłodzkiego  jednogłośnie-
4 głosami za przyjęła wniosek, aby skargę uznać za bezzasadną.

Uzasadnienie :

Rada Powiatu Kłodzkiego, na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), właściwa jest do rozpatrywania skarg
dotyczących zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb,
inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w art. 229 pkt 2 Kpa.

Rada Powiatu Kłodzkiego badając zasadność skargi, odniosła się do zarzutów będących w jej kompetencji,
a zasadnicze znaczenie miała treść skargi. Zgodnie z art. 227 Kpa- „przedmiotem skargi może być
w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich
pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne
załatwianie spraw”.

Skarga została złożona na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku i zawierała zarzut
"braku właściwej współpracy z dyrektorami domów pomocy społecznej w szczególności doradztwa
metodycznego, wynikającego z Regulaminu Organizacyjnego PCPR". Zarzuty podnoszone w skardze związane
były z występującymi rozbieżnościami w dysponowaniu przez dyrektorów domów pomocy społecznej
środkami na walkę z COVID-19, pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych: projektów finansowanych ze środków
Unii Europejskiej (2020 r.), dotacji celowych z budżetu państwa przekazywanych przez Dolnośląski Urząd
Wojewódzki (2020 r.), środków uruchomionych w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla domów
pomocy społecznej.

W zakresie zarzutów przekazane zostały stosowne obszerne wyjaśnienia, poparte dokumentacją w sprawie
i zawierające informacje o podziale środków z różnych źródeł wsparcia finansowego domów pomocy
społecznej na terenie powiatu.

Poinformowano, iż w dniu 21.01.2021 r. na adres e-mailowy powiatu kłodzkiego został przesłany przez
pracownika Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu skan pisma znak ZP-ZS.3146.23.2021.JK
adresowanego m.in. do starostów (wg rozdzielnika) wraz z tabelą do wypełnienia wg określonego wzoru.
Z treści przedmiotowego pisma wynikało, że utworzony został Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na
2021 r. oraz zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów plan finansowy Funduszu przewidujący pomoc dla
domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Pismo
zawierało prośbę o oszacowanie potrzeb i przesłanie informacji wg załączonego wzoru do dnia 26 stycznia
2021 r. do godz. 12:00 (w pierwszej kolejności na wskazany w piśmie adres e-mailowy). Jednocześnie
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w piśmie wskazano, iż zbierając zapotrzebowanie należy mieć na uwadze fakt, że środki powinny zostać
przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń
wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu
i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te
jednostki.

Tego samego dnia ze skrzynki e-mailowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku
przedmiotowe pismo wraz z załącznikiem zostało rozesłane do wszystkich domów pomocy społecznej z prośbą
o odesłanie wypełnionej tabeli na adres:  pcpr@pcpr.klodzko.pl  w terminie do dnia 25.01.2021 r. do godz.
10:00.

W odpowiedzi zostały przesłane wypełnione tabele od jednostek:

-DPS w Nowej Rudzie w dniu 22.01.2021 r. – kwota zapotrzebowania 56 080 zł;

-DPS w Ludwikowicach Kłodzkich w dniu 22.01.2021 r. – kwota zapotrzebowania 300 000 zł;

-DPS w Podzamku w dniu 25.01.2021 r. – kwota zapotrzebowania 106 000 zł;

-DPS w Jugowie w dniu 25.01.2021 r. – kwota zapotrzebowania 130 000 zł;

-DPS w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 25.01.2021 r. – kwota zapotrzebowania 64 200 zł;

-DPS w Ścinawce Dolnej 21 w dniu 26.01.2021 r. – kwota zapotrzebowania 30 100 zł.

Na podstawie zgłoszonych przez domy pomocy społecznej potrzeb, zbiorcze zestawienie na kwotę łączną
686 380 zł wraz z pismem przewodnim podpisane przez Starostę Kłodzkiego zostały przesłane w dniu
26.01.2021 r. na wskazany adres e-mailowy pracownika DUW oraz pocztą tradycyjną.

Oszacowanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przez wzrostem zakażeń
wywołanych wirusem Sars-CoV-2 należało do kompetencji dyrektorów tych jednostek.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku nie posiadało żadnych dodatkowych informacji w zakresie
metodologii/ sposobu szacowania potrzeb przez domy pomocy społecznej.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych pisma, domy pomocy społecznej mogły
bezpośrednio skontaktować się z pracownikiem DUW prowadzącym sprawę (numer telefonu był wskazany
w piśmie z dnia 21.01.2021 r.) w celu powzięcia dodatkowych informacji.

W dniu 03.02.2021 r. na adres e-mailowy powiatu kłodzkiego został przesłany skan pisma znak ZP-
ZS.3146.42.2021.JK z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu informujący,
że kwota złożonego przez jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowania przekroczyła ponad trzykrotnie
kwotę zaplanowaną na przedmiotowy cel. W związku z powyższym zalecono ponowną weryfikację potrzeb
i przesłanie poprawionej tabeli do dnia 4 lutego br. do godz. 10:00 na adres
e-mailowy pracownika DUW. W zakreślonym terminie przesłano zweryfikowaną tabelę – ogólna kwota
zapotrzebowania została zmniejszona o 240 000 zł (DPS w Ludwikowicach Kłodzkich z kwoty 300 000 zł do
kwoty 120 000 zł oraz DPS w Jugowie z kwoty 130 000 zł do kwoty 70 000 zł –
z uwagi na dużą dysproporcję kwot wnioskowanych w stosunku do pozostałych jednostek).

Następnie pismem ZP-ZS.3146.69.2021.JK z dnia 25.02.2021 r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki
poinformował o uruchomieniu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla domów
pomocy społecznej, zgodnie ze złożonym przez domy pomocy społecznej zapotrzebowaniem oraz
koniecznością niezwłocznego przesłania wyodrębnionego rachunku bankowego dla przedmiotowych środków.
W dniu 08.03.2021 r. Starosta Kłodzki przekazał pisemną informację
o numerze rachunku bankowego uruchomionego dla środków pochodzących z Funduszu.

Pismem ZP-ZS.3146.80.2021.JK z dnia 11.03.2021 r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki poinformował
o przyznanej kwocie środków dla DPS w powiecie kłodzkim w wysokości: 446 380 zł, w tym:

-DPS Bystrzyca Kłodzka – 64 200 zł;

-DPS Nowa Ruda – 56 080 zł;

-DPS Podzamek – 106 000 zł;
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-DPS Ludwikowice Kłodzkie – 120 000 zł;

-DPS Jugów – 70 000 zł;

-DPS Ścinawka Dolna 21 – 30 100 zł

oraz, że powyższe środki powinny zostać wykorzystane w I kw. br. na przygotowanie i zabezpieczenie domów
pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków
ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania
ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

W dniu 12.03.2021 r. pracownik DUW przesłał korespondencję e-mailową prowadzoną
z Departamentem Budżetu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z uwagi na pojawiające się
wątpliwości i pytania, m.in. w zakresie sposobu rozliczania środków, terminu wykorzystania, itp.
Z korespondencji wynikało, że środki winny być wykorzystane do końca 2021 roku, co stało
w sprzeczności z przesłanym dzień wcześniej pismem DUW. Odpowiedzi uzyskiwane w rozmowach
telefonicznych z pracownikami DUW dotyczące terminu wykorzystania środków były niejednoznaczne.
Z uwagi na termin sesji Rady Powiatu Kłodzkiego wyznaczony na dzień 31.03.2021r., wykorzystanie środków
przez domy pomocy społecznej w I kwartale br. okazało się nierealne.

W dniu 18.03.2021 r. Zarząd Powiatu Kłodzkiego pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zmian
w planach finansowych domów pomocy społecznej polegających na wprowadzeniu środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zmiany zostały przyjęte Uchwałą nr IV/17/2021 Rady Powiatu
Kłodzkiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok. Środki
przekazano na rachunki bankowe domów pomocy społecznej w dniu 01.04.2021 r. do wykorzystania zgodnie
z celem.

Dyrektorzy jednostek w ramach swoich kompetencji oraz przyjętych zmian w planach finansowych
decydowali o sposobie wykorzystania środków z Funduszu mając na uwadze przygotowanie i zabezpieczenie
domu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2. W tabeli zapotrzebowania przesłanej do
DUW dyrektorzy wszystkich jednostek pod pojęciem „zapewnienia kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości
świadczonych usług” wskazywali na potrzebę przyznania gratyfikacji/ nagród dla pracowników (z wyjątkiem
dyrektora DPS w Nowej Rudzie, który zgłosił wyłącznie potrzebę utrzymania 3 etatów na stanowisku opiekuna
przez 2 miesiące). Powyższe zapotrzebowania nie zostały zakwestionowane przez DUW podczas weryfikacji.
Trudno zatem zgodzić się ze stwierdzeniem zawartym w piśmie Komisji Zakładowej, że: „niemalże każdy
dyrektor inaczej zinterpretował te potrzeby, szczególnie te na wynagrodzenia dla pracowników” wobec faktu,
że tylko Dyrektor DPS w Nowej Rudzie oszacował potrzeby odmiennie od pozostałych jednostek.

Odnosząc się natomiast do środków otrzymywanych przez domy pomocy społecznej w 2020 r.
z przeznaczeniem na walkę z epidemią należy brać pod uwagę fakt, że środki te pochodziły z różnych źródeł
i zasady ich wydatkowania były odmienne.

I tak, w ramach projektu „Wsparcie Dolnośląskich DPS” granty przyznawane były zgodnie
z wytycznymi konkursu na dodatki dla pracowników domów świadczących bezpośrednią pracę
z mieszkańcami za okres trzech miesięcy, tj. od 01.08.2020 r. do 31.10.2020 r. Maksymalna kwota dodatku
(wraz z pochodnymi) nie mogła przekroczyć kwoty 1 450 zł. Pracownicy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki
Społecznej byli w bezpośrednim kontakcie z domami pomocy społecznej i weryfikowali przesyłane przez
DPS-y wykazy stanowisk kwalifikujących się do otrzymania wsparcia w ramach projektu. Nie jest zatem
możliwe, aby w ramach tego projektu Dyrektorzy jednostek wypłacali wszystkim pracownikom dodatkowe
środki finansowe.

Środki otrzymane przez poszczególne domy pomocy społecznej w ramach w/w projektu:

-DPS w Bystrzycy Kłodzkiej – 150 640,50 zł,

-DPS w Jugowie – 187 050 zł,

-DPS w Nowej Rudzie – 381 712,50 zł,

-DPS w Podzamku – 209 365,50 zł.

Z kolei Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazywał w trakcie roku 2020 dodatkowe dotacje celowe na
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podstawie umów, w tym:

1) Umowa Nr 7/DPS/2020 z dnia 05.08.2020 r. na dofinansowanie nie więcej niż 80% kosztów realizacji
zadania polegającego na dofinansowaniu bieżących potrzeb domów pomocy społecznej
(ze szczególnym uwzględnieniem przyznania gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy
społecznej, zwłaszcza pracownikom narażonym na negatywne skutki wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-
2). Środki w ramach umowy otrzymały:

- DPS w Bystrzycy Kłodzkiej w kwocie 30 912 zł,

- DPS w Jugowie w kwocie 33 500 zł,

- DPS w Nowej Rudzie w kwocie 73 518 zł,

- DPS w Podzamku w kwocie 39 471 zł,

- DPS w Szczytnej w likwidacji w kwocie 5 069 zł,

- DPS w Ludwikowicach Kł. w kwocie 37 209 zł,

- DPS w Ścinawce Dolnej 21 w kwocie 22 514 zł.

Wszystkie jednostki przeznaczyły środki na gratyfikacje/ nagrody dla pracowników.

2) Umowa Nr 7/DPS-1/2020 z dnia 26.10.2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie nie więcej niż 80%
kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu bieżących potrzeb domów pomocy społecznej (ze
szczególnym uwzględnieniem przyznania gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej,
zwłaszcza pracownikom narażonym na negatywne skutki wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2). Środki
w ramach umowy otrzymały:

- DPS w Bystrzycy Kłodzkiej w kwocie 42 348 zł,

- DPS w Jugowie w kwocie 45 793 zł,

- DPS w Nowej Rudzie w kwocie 99 150 zł,

- DPS w Podzamku w kwocie 53 754 zł,

- DPS w Ludwikowicach Kł. w kwocie 50 738 zł,

- DPS w Ścinawce Dolnej 21 w kwocie 31 150 zł.

DPS w Nowej Rudzie otrzymaną kwotę przeznaczył na: gratyfikacje dla pracowników w kwocie 59 750 zł,
wydatki rzeczowe w kwocie 39 400 zł. DPS w Bystrzycy Kłodzkiej kwotę przeznaczył na: gratyfikacje dla
pracowników w kwocie 37 654,78 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 4 693,22 zł. Pozostałe domy pomocy
społecznej 100% otrzymanych środków przeznaczyły na gratyfikacje/ nagrody dla pracowników.

3) Umowa Nr 7/DPS-3/2020 z dnia 20.11.2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie nie więcej niż 80%
kosztów realizacji zadania polegającego na dofinansowaniu bieżącej działalności DPS (zagwarantowanie
właściwej opieki nad mieszkańcami w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju wywołaną
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób
świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług). Środki w ramach umowy otrzymały:

- DPS w Bystrzycy Kłodzkiej w kwocie 38 334 zł,

- DPS w Jugowie w kwocie 42 240 zł,

- DPS w Nowej Rudzie w kwocie 92 787 zł,

- DPS w Podzamku w kwocie 49 009 zł,

- DPS w Ludwikowicach Kł. w kwocie 46 827 zł,

- DPS w Ścinawce Dolnej 21 w kwocie 27 592 zł.

DPS w Bystrzycy Kłodzkiej otrzymaną kwotę przeznaczył na: gratyfikacje dla pracowników
w kwocie 26 427,21 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 11 906,79 zł. Pozostałe domy pomocy społecznej 100%
otrzymanych środków przeznaczyły na gratyfikacje/ nagrody dla pracowników.
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Zapisy powyższych umów nie wykluczały zatem możliwości przyznawania przez dyrektorów domów
pomocy społecznej dodatkowych środków finansowych dla wszystkich pracowników jednostki. Decyzje w tym
zakresie podejmowali dyrektorzy domów indywidualnie, zgodnie z kompetencjami, zidentyfikowanymi
potrzebami oraz przyjętą polityką zarządzania personelem (stosowanymi technikami motywacji do pracy
w panujących warunkach zagrożenia zakażeniami wywołanymi wirusem SARS-CoV-2).

Reasumując, podnoszona przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” działającą przy DPS
w Nowej Rudzie – Oddział w Ścinawce Dolnej 17 kwestia przyznawania pracownikom dodatkowych środków
przez dyrektorów poszczególnych domów (wszystkim pracownikom czy tylko pracującym „przy łóżkach”), za
wyjątkiem środków pochodzących z dotacji udzielonej w ramach projektu „Wsparcie Dolnośląskich DPS”,
dedykowanego pracownikom pracującym „przy łóżkach” – w przypadku pozostałych dotacji pozostawała
w kompetencji każdego Dyrektora DPS.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie cyt:
„Dyrektor Domu ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności i działając zgodnie
z przepisami prawa posiada pełną samodzielność w działaniu, co do sposobu realizacji wyznaczonych celów
działania domu i ponosi odpowiedzialność za podjęte decyzje”.

Biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny, należy uznać za chybiony zarzut Komisji, iż za powstałe
rozbieżności w prowadzonej polityce zarządzania jednostką (domem pomocy społecznej) odpowiedzialność
ponoszą osoby decyzyjne w PCPR w Kłodzku. Zarzuty powinny być rozpatrywane w formie skargi kierowanej
przeciwko Dyrektorowi DPS w Nowej Rudzie Pani Emilii Bogusiewicz, bowiem pracownicy tej jednostki cyt.:
„czują się rozżaleni, niedocenieni a nawet dopatrują się celowego działania zmierzającego do obniżenia ich
wartości”. Jak wynika bowiem z zestawionych powyżej danych dotyczących wysokości środków
otrzymywanych w 2020 r. przez poszczególne domy pomocy społecznej, środki jakimi dysponowała dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie były porównywalne do środków otrzymywanych przez pozostałe
DPS-y (w przeliczeniu na 1 etat) i mogły stanowić narzędzie do motywacji wszystkich pracowników jednostki
w trudnym okresie związanym z występowaniem epidemii. Jak wynika z treści pisma Komisji Zakładowej,
decyzją Dyrektora DPS w Nowej Rudzie „(…) dodatkowe środki otrzymał personel bezpośrednio pracujący
przy mieszkańcach”.

W związku z powyższą opinią przedkłada się niniejszy projekt uchwały, uznający skargę jako bezzasadną.
Zarzuty skargi nie znalazły potwierdzenia w przekazanych wyjaśnieniach dotyczących stanu faktycznego
i prawnego.

Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 §3
w związku z art. 238 §1 Kpa. Stosownie do art. 239 Kpa Rada Powiatu Kłodzkiego informuje, że „w
przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano
w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do
jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy -
bez zawiadamiania skarżącego”.

Przewodniczący Rady
Powiatu Kłodzkiego

Zbigniew Łopusiewicz 
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