Nr kodu zdającego………….....

Krajowa Izba Radców Prawnych

CZWARTY DZIEŃ
SYMULACJI EGZAMINU RADCOWSKIEGO
29 MARCA 2022 r.
CZĘŚĆ CZWARTA EGZAMINU

zadanie z zakresu prawa administracyjnego
Pouczenie:
1. Zadanie oznacza się indywidualnym kodem.
a) W przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje numer

kodu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej
rozwiązanie zadania.
b) W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego,

zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania (odręcznie) oraz w
oknie aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, zgodnie z wyświetlonym
komunikatem (numer kodu będzie automatycznie wstawiany na każdej stronie
pracy).
2. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie

zadania wpisanie własnego imienia i nazwiska ani też podpisanie się własnym
imieniem i nazwiskiem.
3. Czas na rozwiązanie zadań (z zakresu prawa administracyjnego oraz z zakresu zasad

wykonywania zawodu lub zasad etyki) wynosi łącznie 480 minut.
4. Zadanie z zakresu prawa administracyjnego zawarte jest na 22 ponumerowanych

stronach (łącznie ze stroną tytułową i informacją dla zdającego). W razie braku
którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Organizatora.
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Informacja dla zdającego
1. Po zapoznaniu się z treścią zadania, proszę o przygotowanie – jako należycie
umocowany pełnomocnik Janiny Znak – radca prawny Józef Skoczny – skargę do
wojewódzkiego sądu administracyjnego, albo w przypadku uznania, że brak jest
podstaw do jej wniesienia, proszę sporządzić opinię prawną – z uwzględnieniem
interesu reprezentowanej przez siebie strony.
2. W przypadku uznania zasadności skargi należy przyjąć, że właściwym sądem jest
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim ul. Dąbrowskiego 13,
66–400 Gorzów Wielkopolski.
3. Janina Znak jest córką Leona Znak, który od listopada 2021 r. przebywa w Domu
Pomocy Społecznej „Szarotka” w Gorzowie Wielkopolskim. W styczniu 2022 r.
Kierownik GOPS w Słubicach wszczął z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia
odpłatności za pobyt Leona Znak w domu pomocy społecznej, o czym zawiadomił
córkę Leona Znak – Janinę Znak W trakcie postępowania Janina Znak zgłosiła organowi
swoje stanowisko na piśmie, w którym zawnioskowała o zwolnienie jej z odpłatności
za pobyt ojca w DPS z uwagi na prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Słubicach o
ograniczeniu władzy rodzicielskiej Leonowi Znak i przebywaniu jej w rodzinie
zastępczej od 5 roku życia. W trakcie rodzinnego wywiadu środowiskowego Janina
Znak sygnalizowała bardzo złe relacje z ojcem, jego naganną postawę względem niej,
stosowanie niekiedy gróźb i znęcanie psychiczne.
4. W postępowaniu przed organami administracji zostały sporządzone wszystkie
wymagane przepisami prawa dokumenty w wymaganej liczbie i złożone we właściwej
formie oraz podpisane przez uprawnione osoby; dokumenty te zawierają wszystkie
wymagane prawem adnotacje i pieczęcie.
5. W aktach sprawy znajdują się wymagane dowody nadania pism oraz dowody doręczeń
pism, zawiadomień, wezwań, postanowień, oświadczeń, rodzinny wywiad
środowiskowy, decyzje organów administracji oraz metryka prowadzonej sprawy.
6. Wszystkie zawiadomienia, wezwania, postanowienia i decyzje wydane zostały przez
właściwe organy administracji i podpisane przez uprawnione osoby oraz zawierają
wszystkie niezbędne informacje i klauzule wymagane przez RODO.
7. W sytuacji uznania zasadności sporządzenia skargi do wojewódzkiego sądu
administracyjnego, zdający nie ma obowiązku określania wysokości wpisu od skargi
ani wykazywania faktu jego uiszczenia lub braku obowiązku jego uiszczania.
8. Rozwiązanie zadania należy podpisać imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej.
9. Data rozwiązania zadania powinna wynikać z przedstawionego stanu faktycznego.
10. Do zadania dołączono wyciąg przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) z oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296).
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Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U z . 2021 r, poz. 2268)
(wyciąg)
Rozdział 2. Domy pomocy społecznej
[…]
Art. 59 [Decyzja o skierowaniu]
1. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę mieszkańca domu za jego pobyt w domu pomocy społecznej
wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
2. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu
prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa, z
zastrzeżeniem ust. 5.
3. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę
oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do domów pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie organów jednostek samorządu terytorialnego.
5. W przypadku regionalnego domu pomocy społecznej finansowanego z dochodów własnych samorządu województwa decyzję o skierowaniu
wydaje organ gminy, a decyzję o umieszczeniu i opłacie mieszkańca domu za jego pobyt w tym domu wydaje marszałek województwa na
podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, przy czym art. 64, art. 64a i art. 64b stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku regionalnego domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 pkt 7, decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej
i decyzję ustalającą opłatę mieszkańca domu za jego pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu
jej kierowania do domu pomocy społecznej. Decyzję o umieszczeniu w regionalnym domu pomocy społecznej wydaje marszałek
województwa.
7. Decyzję o skierowaniu oraz o umieszczeniu w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 pkt 7, wydaje się na czas określony nie
dłuższy niż 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy w uzasadnionych przypadkach.
Art. 60 [Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca]
1. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, z zastrzeżeniem ust.
3.
2. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:
1) w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym - ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym,
nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
2) w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym - ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do
dnia 31 marca każdego roku;
3) w regionalnym domu pomocy społecznej - ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż
do dnia 31 marca każdego roku.
3. Ogłoszony średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej, o którym mowa w ust. 2, może być niższy niż
obliczony zgodnie z art. 6 pkt 15, jednak pod warunkiem zapewnienia realizacji zadań na poziomie obowiązującego standardu.
4. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od następnego
miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala
się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.
5. W domu pomocy społecznej, który rozpoczął działalność, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustala się w wysokości średniej
wojewódzkiej kwoty średniego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej danego typu, a jeżeli takiego typu nie ma na terenie
województwa, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustala się w wysokości średniej wojewódzkiej kwoty średniego kosztu
utrzymania w domach pomocy społecznej.
6. W celu ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej, który nie był prowadzony przez cały rok
kalendarzowy, kwotę kosztów działalności domu wynikającą z utrzymania mieszkańców z roku poprzedniego dzieli się przez średnią
miesięczną liczbę mieszkańców przebywających w domu pomocy społecznej oraz liczbę miesięcy w roku przypadających po miesiącu wydania
zezwolenia na prowadzenie domu.
Art. 61 [Opłata za pobyt]
1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1)mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
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3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów
dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z
tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu
pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.
2a. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w ust. 2.
2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy
społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a.
2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, art. 103 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2d. W przypadku odmowy przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zawarcia umowy, o której mowa w art. 103 ust. 2, wysokość ich opłaty
za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej ustala w drodze decyzji organ gminy właściwej zgodnie z art. 59 ust. 1, z
uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i art. 103 ust. 2.
2e. W przypadku odmowy przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zawarcia umowy, o której mowa w art. 103 ust. 2, oraz niewyrażenia
zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, wysokość ich opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej
ustala, w drodze decyzji, organ gminy właściwej zgodnie z art. 59 ust. 1, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu
pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez mieszkańca domu i opłatami wnoszonymi przez inne osoby obowiązane, o których mowa w ust.
1 pkt 2.
2f. Wysokość opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej, o której mowa w ust. 2e, ustala się proporcjonalnie do liczby
osób obowiązanych do jej wnoszenia.
3. W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, z obowiązku opłaty za pobyt mieszkańca domu w
domu pomocy społecznej, ustalonego w decyzji lub umowie, o której mowa w art. 103 ust. 2, opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba
została skierowana do domu pomocy społecznej. Wydatki gminy podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji. Przepis art. 104 ust. 3-8 stosuje się odpowiednio.
4. Dochód mieszkańca domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno-rehabilitacyjnych lub uczestniczącego w warsztatach terapii
zajęciowej, stanowiący podstawę naliczania opłaty, zmniejsza się o 50% kwoty otrzymywanej z tytułu wynagrodzenia za tę pracę lub o kwotę
odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach.
Art. 62 [Wnoszenie opłat]
1. Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącana:
1) z emerytury lub renty mieszkańca domu - przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) z zasiłku stałego mieszkańca domu - przez ośrodek pomocy społecznej albo centrum usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia
19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, dokonujące wypłaty świadczenia; opłatę za pobyt ośrodek
pomocy społecznej albo centrum usług społecznych przekazują na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.
2. Osoby, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 i ust. 2a, wnoszą opłatę ustaloną zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 2 i ust. 2c do kasy lub na rachunek
bankowy gminy, z której mieszkaniec domu został skierowany; opłatę tę gmina wraz z opłatą, o której mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3, przekazuje
na rachunek bankowy właściwego domu pomocy społecznej.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, przeznacza się na utrzymanie domu pomocy społecznej.
Art. 63 [Nieponoszenie opłat za nieobecność]
1. Mieszkaniec domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec domu
przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.
2. Za małoletniego mieszkańca domu nie wnosi się opłaty z jego dochodu i dochodu osób obowiązanych do wnoszenia opłaty w okresie jego
nieobecności nieprzekraczającej 70 dni w roku kalendarzowym, jeżeli w tym czasie przebywa w domu rodzinnym.
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Art. 64 [Zwolnienie z opłaty] Osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy
społecznej można zwolnić z tej opłaty częściowo lub całkowicie, na ich wniosek, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego,
w szczególności jeżeli:
1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty
materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko;
5) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczowychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub
mieszkańcowi domu;
6) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu
pomocy społecznej lub mieszkańca domu.
7) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty wykaże, w szczególności na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku, rażące naruszenie
przez osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych
względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty.
Art. 64a [Zwolnienie z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej] Osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w
domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty, na jej wniosek, pod warunkiem że przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o
pozbawieniu tego mieszkańca władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona lub prawomocne
orzeczenie sądu o skazaniu tego mieszkańca za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione na szkodę osoby
obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej zstępnego, małoletniego lub pełnoletniego nieporadnego ze względu na wiek, stan psychiczny lub
fizyczny rodzeństwa lub jej rodzica, chyba że skazanie uległo zatarciu. Zwolnienia te obejmują zstępnych osoby zwolnionej z opłaty za pobyt
mieszkańca domu w domu pomocy społecznej.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW W SPRAWIE ZWERYFIKOWANYCH KRYTERIÓW DOCHODOWYCH ORAZ
KWOT ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ
z dnia 14 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1296)
Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803)
zarządza się, co następuje:
§ 1 Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha
przeliczeniowego:
1) kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 776 zł,
b) dla osoby w rodzinie - w wysokości 600 zł;
2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a) kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na
zagospodarowanie w formie rzeczowej - w wysokości 1837 zł,
b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców,
którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z
okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz.
35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159) - w wysokości 721 zł,
c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców,
którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
- w wysokości 1450 zł,
d) maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wysokości 719 zł;
3) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 345 zł.
§ 2 Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1358)
§ 3 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Prezes RM Mateusz Morawiecki
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Słubicach
ul. Płocka 34
09-533 Słubice

Słubice, dnia 3 stycznia 2022 r.

Sz. P.
Janina Znak
ul. Malownicza 12/3
09-533 Słubice
Znak: GOPS/DPS/ODP/431/22

Zawiadomienie
Na podstawie art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2021 r., poz. 735) w zw. z art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ust. 1, ust. 2, ust. 2d ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) oraz upoważnienia Burmistrza
Słubic nr 23/2019 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Słubicach do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do
właściwości gminy zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia odpłatności
za pobyt Pana Leona Znak w Domu Pomocy Społecznej „Szarotka” w Gorzowie Wielkopolskim.

Pouczenie:
Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Słubicach (sekretariat– pok. 33, tel. 95 334 556 778) oraz, do czasu wydania decyzji
kończącej sprawę, zgłaszania wniosków i zastrzeżeń, a także wypowiadania się co do zebranych
dowodów i materiałów i zgłoszonych żądań. Wnioski i zastrzeżenia należy kierować do Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, wysyłając je pocztą lub składając bezpośrednio w
sekretariacie GOPS pok. 33.
W toku postępowania, zgodnie z treścią art. 41 k.p.a. strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy
mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego dresu. W razie
zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Postępowanie administracyjne prowadzi Anna Kasza – specjalista
akasza@gops.slubice.pl, tel. 95 334 556 778, ul. Płocka 34, 09-533 Słubice.

pracy

socjalnej,

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Joanna Grzymała
(podpis)
Otrzymują:
1.

2.

Janina Znak
ul. Malownicza 12/3
09-533 Słubice
a/a
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. (poz. 893)

załącznik nr 2
……………………………………………………………

GOPS w Słubicach
…………………………………………………………….

…………………………………………………………….
Pieczęć lub nadruk zawierający: nazwę, adres, NIP
lub REGON jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub
podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych

KWESTIONARIUSZ RODZINNEGO WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO

CZĘŚĆ II
DOTYCZY MAŁŻONKA, ZSTĘPNYCH LUB WSTĘPNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 103
USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004 R. O POMOCY SPOŁECZNEJ

DANE OSOBY, Z KTÓRĄ PRZEPROWADZONO WYWIAD
1

Imię

Janina

2

Nazwisko

Znak

3

Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość

4

Nr PESEL

89120516845

5

Adres
zamieszkania

kod pocztowy: 09-533

CFG 567807

miejscowość: Słubice

ulica: Malownicza

nr domu:12

nr mieszkania:3

telefon:778990663
symbol terytorialny: M
6

Adres do
korespondencji

7

Łączny dochód w rodzinie (zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej)

2740,00 zł

8

Dochód na osobę w rodzinie

2740,00 zł

9

Kryterium dochodowe dla danej osoby/rodziny (wynikające z art. 8 ust. 1 lub 2 776,00 zł
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)

10 Obciążenia finansowe rodziny
(stałe – np. czynsz, opłaty za dom pomocy społecznej, internat, bursę;
okresowe – np. spłata zadłużenia;
jednorazowe – np. remont mieszkania)
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Energia elektryczna – 128 zł
Woda, ścieki – 50 zł
Czynsz – 340 zł
Gaz – 180 zł
Odpady – 28 zł

7

11

A.
1

Lp.

Dane osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczenia (imię, nazwisko, adres zamieszkania):
Leon Znak
ul. Marii Konopnickiej 23/12
09-533 Słubice

INFORMACJE O CZŁONKACH RODZINY I INNYCH OSOBACH WSPÓLNIE ZAMIESZKUJĄCYCH
2

Imię i nazwisko

1* Janina Znak

3
Data
urodzenia
dzień miesiąc rok
12
05
1989

4

Płeć

5

Stan
cywilny

M/K wolny

2

M/K

3

M/K

4

M/K

5

M/K

6

M/K

7

M/K

8

M/K

9

M/K

10

M/K

11

M/K

6
Stopień
pokrewieństwa**
córka
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8

Nr
PESEL

Miejsce pracy
lub nauki
(placówka
i oddział)

9

10

Źródło dochodu
(utrzymania)

rodzaj
wysokość
Wynagrodzenie
Krawcowa,
2740,
00 zł
89120516
za pracę+
Zakład Krawiecki umowa
845
„Guzik” w
240 zł
zlecenia
sprzątanie w
Słubicach, ul.
przedszkolu
Mieszka 12,
niepublicznym
Przedszkole
Niepubliczne
„Żabki” ul.
Kasztanowa 10,
Słubice

8

12

M/K

13

M/K

* Należy wpisać dane osoby, z którą przeprowadzono wywiad.
** W stosunku do osoby, z którą przeprowadzono wywiad.
Uwaga: Oddzielne gospodarstwo domowe należy oddzielić poziomą kreską.

B. POMOC OSOBY/RODZINY UDZIELANA OSOBIE LUB RODZINIE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O
PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA
1

Dotychczas udzielana pomoc osobie/rodzinie ubiegającej się o przyznanie świadczenia

BRAK
2

Stosunek do osoby/rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczenia
Mój ojciec Leon Znak nigdy się mną nie zajmował. Od 5 roku życia wychowywana byłam w rodzinie zastępczej, u
mojej babci (matki ojca), tylko ona się o mnie troszczyła, tylko ona łożyła na moje utrzymanie. Mój ojciec całe życie
nadużywał alkoholu. Gdy nawet czasami odwiedzał mnie i babcię był w stosunku do nas agresywny. Często szantażował
mnie i babcię. Bywało, że groził babci. Ojciec jest mi osobą zupełnie obojętną, nie utrzymuję z nim kontaktu. Przez
niego do dzisiaj korzystam z pomocy psychologa.

3

Ustalona z osobą/rodziną forma i wielkość pomocy
Odmawiam zawarcia umowy na odpłatność za pobyt mojego ojca w domu pomocy społecznej „Szarotka” w Gorzowie
Wielkopolskim. Nie czuję się w żaden sposób zobowiązana do partycypowania w tym koszcie.

Oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne z prawdą.

Janina Znak

(podpis osoby, z którą przeprowadzono wywiad)

Miejscowość:

Słubice

Data 10.01.2022

C. OSOBA, Z KTÓRĄ PRZEPROWADZONO WYWIAD, WSKAZAŁA INNE OSOBY, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 103 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004 R. O POMOCY
SPOŁECZNEJ
Imię i nazwisko
Nie posiada wiedzy w tym zakresie

Adres
brak
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Telefon
brak

9

WNIOSKI PRACOWNIKA SOCJALNEGO
Strona przedłożyła odpis wyroku Sądu Rejonowego w Słubicach w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej Leonowi Znak
oraz oświadczenie swojej babci Józefy Znak, że wychowywała wnuczkę pełniąc rolę rodziny zastępczej. Janina Znak jest osoba
zdrową, aktywna zawodowo, nie ma dzieci. Strona nie zgłaszała żadnych problemów w codziennym funkcjonowaniu poza
korzystaniem z pomocy psychologa.

_______Antonina Kózka, 10.01.22 r.___________________________________
(podpis i pieczęć pracownika socjalnego)

Informacja o warunkach bezpieczeństwa podczas przeprowadzania wywiadu:

1)

uczestnictwo
drugiego
pracownika socjalnego
2) asysta
funkcjonariusza
Policji
Miejscowość:

Czy wystąpiły sytuacje
zagrożenia podczas
przeprowadzania
wywiadu?

1) tak – wskazać jakie:………………………….
………………………………………………………………...
…………………………………………………………………
………………………………………………………………...
2) Nie- X

Słubice

Data 10.01.2022 r.

załącznik nr 2
Słubice, 10.01.2022 r.

Janina Znak
ul. Malownicza 12/3
09-533 Słubice
OŚWIADCZENIE O STANIE
MAJĄTKOWYM1)
Ja, Janina
Znak
(imię i nazwisko)

urodzony(-na) 5 grudnia 1989 r. w Zielonej
Górze
(data i miejscowość)
oświadczam, że na stan majątkowy mojej rodziny / mój2) składają się3):

SYMULACJA EGZAMINU RADCOWSKIEGO - PRAWO ADMINISTRACYJNE
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I.

Nieruchomości:

— Lokal mieszkalny:
☐ posiadam (wielkość w [m2], tytuł prawny):

X nie posiadam

— Dom:
☐ posiadam (wielkość w [m2], tytuł prawny)

X nie posiadam

— Place, działki:
☐ posiadam (powierzchnia w [m2]):

X nie posiadam

— Gospodarstwo rolne:
X nie posiadam

☐ posiadam (rodzaj, liczba hektarów, w tym przeliczeniowych):

1)

Należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek osobisty.

2)

Niepotrzebne skreślić.

3)

Zaznaczyć właściwe

II. Ruchomości:
— Samochody:
☐ posiadam (typ, rocznik, wartość szacunkowa):

X nie posiadam

— Maszyny:
☐ posiadam (rodzaj, wartość szacunkowa):

X nie posiadam

— Inne:
☐ posiadam (rodzaj, wartość szacunkowa):

X nie posiadam
iii. posiadane zasoby:

— Pieniężne (oszczędności, papiery wartościowe itp.):
☐ posiadam (wartość nominalna)

X nie posiadam

— Przedmioty wartościowe:
X nie posiadam

☐ posiadam (wartość szacunkowa):

IV. Inne, dodatkowe informacje o stanie majątkowym:
Jestem panną, samotnie gospodaruję. Pracuję w zakładzie krawieckim w Słubicach. Mam umowę o pracę
na czas nieokreślony. Jestem szwaczką. Zarabiam 2740 zł/mc. oraz dorabiam sobie na podstawie umowy
zlecenia – sprzątam w niepublicznym przedszkolu „Żabki” w Słubicach przy ul. Kasztanowej 10, z tego
tytułu uzyskuję 240 zł/mc. Nie korzystam z pomocy GOPS-u. Jestem pod stałą opieką psychologa.
Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Janina Znak, 10.01.2022 r.

(podpis)
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Słubice, dnia 17.01.2022 r.

w Słubicach
ul. Płocka 34
09-533 Słubice
Sz. P.
Janina Znak
ul. Malownicza 12/3
09-533 Słubice

Znak: GOPS/DPS/ODP/431/22

Zawiadomienie
Na podstawie art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) i upoważnienia Burmistrza Słubic nr 23/2019 z dnia 25.04.2019 r. w
sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do
prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych
sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy , zawiadamiam o zebraniu
całego materiału dowodowego w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt Leona Znak w Domu Pomocy
Społecznej „Szarotka” w Gorzowie Wielkopolskim. Strona postępowania może w terminie 14 dni od
dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z całością akt sprawy w siedzibie GOPS w
Słubicach przy ul. Płockiej 34 w pokoju 103 w dni powszednie od pn do pt w godzinach od 8.00–15.00.
W tym terminie strona może zgłosić na piśmie swoje uwagi, wnioski, żądania i zastrzeżenia do
zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Joanna Grzymała
(podpis)
Otrzymują:
1.

2.

Janina Znak
ul. Malownicza 12/3
09-533 Słubice
a/a
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Słubice, dnia 24.01.2022 r.

Janina Znak
ul. Malownicza 12/3
09-533 Słubice

Kierownik GOPS w Słubicach
ul. Płocka 34
09-533 Słubice

Znak: GOPS/DPS/ODP/431/22

W związku z zawiadomieniem z dnia 17 stycznia 2022 r. doręczonym mi w dniu 20 stycznia 2022 r. w
ramach przysługującego mi prawa zgłaszania w postępowaniu o ustalenie odpłatności za pobyt mojego
ojca Leona Znak w DPS „Szarotka” w Gorzowie Wlkp. wniosków, uwag ect., wnoszę o całkowite
zwolnienie mnie z ewentualnego obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt mojego ojca Leona Znak w DPS
„Szarotka” w Gorzowie Wielkopolskim. Nadmieniam, że na mocy wyroku Sądu Rejonowego w
Słubicach z dnia 23 lipca 1989 r. w sprawie o syg. akt III Nsm 24/92 sąd prawomocnie ograniczył
sprawowanie władzy rodzicielskiej nade mną mojemu ojcu Leonowi Znak. Raz jeszcze podkreślam (co
zostało już wskazane w wywiadzie środowiskowym), że jestem panną, samotnie gospodarującą. Z moim
ojcem nie utrzymuję kontaktu od lat. Od 5 roku życia wychowywałam się w rodzinie zastępczej, którą
pełniła dla mnie moja babcia (mama mojego ojca) – przedkładam oświadczenie babci, że samodzielnie
mnie wychowywała. Mój ojciec nigdy się mną nie zajmował, nie opiekował, nie interesowały go moje
sprawy. Pan Leon Znak znęcał się nade mną psychicznie, często stosował szantaż emocjonalny. Gdy
już odwiedzał mnie i babcię był pod wpływem alkoholu, był wówczas agresywny, potrafił mnie uderzyć,
a babci groził. Nigdy nie łożył na moje utrzymanie. W zasadzie cały ciężar mojego utrzymania
spoczywał na babci. Oświadczam, że nie poczuwam się do ponoszenia jakichkolwiek opłat za pobyt
mojego ojca w DPS. Uważam, że obciążenie mnie opłatą za pobyt ojca w DPS jest rażąco
niesprawiedliwe.

Janina Znak
(podpis)
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Słubice, dnia 31 stycznia 2022 r.

w Słubicach
ul. Płocka 34
09-533 Słubice

Pani Janina Znak
ul. Malownicza 12/3
09-533 Słubice

Decyzja GOPS/DPS/ODP/431/22

Na podstawie art. 104 kpa w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 16, , art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61, art. 64 pkt 5 i pkt
7 w zw. z art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity- Dz. U. z
2021, poz. 2268) oraz na podstawie §1 pkt 1 ppkt a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca
2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz 1296) oraz upoważnienia Burmistrza Słubic nr 23/2019 z dnia
25.04.2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach
do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w
indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, po
rozpatrzeniu sprawy

orzekam:
1. ustalić Pani Janinie Znak odpłatność za pobyt ojca Leona Znak w Domu Pomocy Społecznej
„Szarotka” w Gorzowie Wielkopolskim w wysokości 652,00 zł/mc (słownie: sześćset
pięćdziesiąt dwa złote) począwszy od 01 grudnia 2021 r.
2. odmówić zwolnienia Janiny Znak z odpłatności za pobyt Leona Znak w Domu Pomocy
Społecznej „Szarotka” w Gorzowie Wielkopolskim.

Uzasadnienie
Zawiadomieniem z dnia 01 września 2021 r. tutejszy organ wszczął z urzędu postępowanie w
sprawie ustalenia odpłatności za pobyt Leona Znak w Domu Pomocy Społecznej „Szarotka” w
Gorzowie Wielkopolskim. Na mocy ostatecznej decyzji GOPS/DPS/419/2021 Pan Leon Znak został
skierowany do DPS „Szarotka” w Gorzowie Wlkp. w dniu 15.10.2021 r. DPS pismem z dnia 01.12.2021
r. o nr DPS/85203/218/21/AB poinformował tut. Ośrodek, że Pan Leon Znak w dniu 29.11.2021 r. został
przyjęty

do

ww.

placówki.

Na

podstawie

kwestionariusza
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przeprowadzonego przez pracownika socjalnego DPS „Szarotka” w dniu 24 listopada 2021 r. ustalono,
że dochodem Pana Leona Znak jest świadczenie emerytalne w kwocie 1317,40 zł. Na podstawie
wywiadu środowiskowego ustalono, że Leon Znak ma jedną córkę Janinę Znak (ur. 1989 r.). Leon Znak
wskazał, że od wielu lat nie utrzymuje kontaktu z córką.
Zgodnie z zarządzeniem nr 10/2021 Starosty Powiatu Gorzowskiego z dnia 11 lutego 2021 r. w
sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Szarotka”
w Gorzowie Wielkopolskim w roku 2021 i ogłoszonym w Dz. Urz. Województwa Lubuskiego w dniu
12 lutego 2021 r. pełna odpłatność za pobyt w DPS „Szarotka” w roku 2021 wynosi 3380,50 zł.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu
utrzymania. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłaty za
pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1) mieszkaniec domu nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób
małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 1 ustawy o
pomocy społecznej:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po
wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300%
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po
wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy
między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi
przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.
- przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec
domu ponosi pełną odpłatność.
Ostateczną decyzją z dnia 16.12.2021 r. (znak GOPS/DPS/ODP/652/21) ustalono odpłatność
Pani ojca za pobyt w DPS w kwocie 922,18 zł, co wynika z rachunku: opłata za pobyt w DPS 3380,50
zł x 70% świadczenia emerytalnego Leona Znak tj. 1317,40 zł= 922, 18 zł. Tutejszy organ na podstawie
rodzinnego wywiadu środowiskowego ustalił, że jest Pani córką Leona Znak, a zatem mieści się Pani w
kręgu podmiotów określonych w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
Ustalono, że jest Pani panną, samotnie gospodarującą, mającą stałe źródło utrzymania, a to z
tytułu wynagrodzenia za pracę z zakładzie krawieckim w kwocie 2740,00 zł netto/mc oraz dodatkowo
zarabia Pani 240 zł/mc w związku z wykonywaniem pracy w charakterze sprzątaczki w niepublicznym
przedszkolu. W dniu 10 stycznia 2022 r. pracownik socjalny GOPS w Słubicach zaproponował Pani
zawarcie umowy na ponoszenie odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS na podstawie art. 103 ust.
3 ustawy o pomocy społecznej, jednak odmówiła Pani zawarcia przedmiotowej umowy, co potwierdziła
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Pani własnoręcznym podpisem na oświadczeniu zawartym w kwestionariuszu rodzinnego wywiadu
środowiskowego.
W związku z powyższym opłatę za pobyt Pani ojca Leona Znak w DPS „Szarotka” w Gorzowie
Wlkp. zgodnie z regulacją art. 61 ust. 2d oraz 61 ust. 2 pkt 2 lit a) ustawy o pomocy społecznej organ
postanowił: obciążyć Panią odpłatnością za pobyt ojca w DPS w kwocie po 652,00 zł/mc począwszy od
01 grudnia 2021 r.
Organ ustalił, że dochód z Pani wynagrodzenia za pracę wynosi 2740,00 zł/mc oraz z tytułu
umowy zlecenia 240 zł/mc, razem: 2980,00 zł. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń,
kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł, zatem Pani dochód jest wyższy
niż 300% kryterium dochodowego (tj. 2328, 00 zł). Różnica między Pani dochodem, a kryterium
dochodowym wynosi 652,00 zł.
W odniesieniu natomiast do Pani wniosku (pismo z dnia 24.01.2022 r.) co do całkowitego
zwolnienia Pani z odpłatności za pobyt Pani ojca w DPS, organ nie widzi podstaw do zastosowania
zwolnienia. Wprawdzie przedstawiła Pani prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Słubicach o
ograniczeniu władzy rodzicielskiej Pani ojcu. Zdaniem organu przesłanka ta musi występować w chwili
rozstrzygania w sprawie.
Zdaniem organu w sprawie nie zachodzą również żadne inne szczególne okoliczności czy w
Pani sytuacji zdrowotnej, materialnej czy zawodowej, które uzasadniałyby całkowite zwolnienie Pani z
opłaty. Średnie miesięczne wydatki związane z prowadzeniem przez Panią gospodarstwa domowego są
typowe dla każdego gospodarstwa domowego, brak w nich wydatków szczególnych np. związanych z
chorobą. Ma Pani stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony oraz z tytułu
umowy zlecenia. Partycypowanie w koszcie utrzymania Pani ojca w DPS nie będzie prowadzić do Pani
ubóstwa. Organ wskazuje też, że nie jest uprawniony do oceny stosunków występujących między Panią
a Pani ojcem w przeszłości pod kątem zasad etyki czy moralności czy należytego wywiązywania się
przez Pani ojca w obowiązków rodzicielskich. Jednocześnie organ wskazuje, że w sprawie nie zachodzą
przesłanki z art. 64a ustawy o pomocy społecznej. Przychylenie się do Pani wniosku o całkowitym
zwolnieniu z opłaty stanowiłoby sprzeczność z zasadą pomocniczości i przerzucałoby niezasadnie na
jednostki samorządu terytorialnego i społeczeństwo koszty utrzymania osób, które mogą utrzymywać
swoich krewnych. Rozpatrując wniosek o zwolnienie z opłaty organ musi mieć na względzie nie tylko
interes strony, ale także interes społeczny.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w osnowie decyzji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie.
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W trakcie biegu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec
tutejszego organu, który wydał decyzję w sprawie.
Z dniem doręczenia organowi oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wniesienia odwołania przez stronę
postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z
żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby zobowiązane do ponoszenia
odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie
poinformować organ, który przyznał świadczenie lub ustalił odpłatność, o każdej zmianie w ich sytuacji
osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawa do przyznania świadczenia lub
ponoszenia odpłatności.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Joanna Grzymała
(podpis)
Otrzymują:
1.

2.

Janina Znak
ul. Malownicza 12/3
09-533 Słubice
a/a

Informacja dla zdającego decyzja została doręczona Janinie Znak w dniu 03 lutego 2022 r.
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Słubice, dnia 7 lutego 2022 r.

Janina Znak
ul. Malownicza 12/3
09-533 Słubice

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
za pośrednictwem
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Płocka 34
09-533 Słubice
Odwołanie
od decyzji Kierownika GOPS z dnia 31 stycznia 2022 r. (znak sprawy: GOPS/DPS/ODP/431/22)
w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt Leona Znak w Domu Pomocy Społecznej „Szarotka”
w Gorzowie Wielkopolskim
Działając w imieniu własnym wnoszę odwołanie od decyzji Kierownika GOPS w Słubicach z
dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie o znaku GOPS/DPS/ODP/431/22 o ustaleniu opłaty za pobyt Leona
Znak w DPS „Szarotka” w Gorzowie Wielkopolskim.
W skarżonej decyzji organ błędnie odmówił mi całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłaty za
pobyt mojego ojca Leona Znak w DPS. W postępowaniu przed GOPS-em przedstawiłam prawomocny
wyrok Sądu Rejonowego w Słubicach, na mocy którego ograniczono władzę rodzicielską mojemu ojcu,
zaś mnie umieszczono w rodzinie zastępczej u mojej babci, matki mego ojca, zatem spełniam przesłankę
do zwolnienia z opłaty na podstawie art. 64 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej. Mój ojciec nigdy się
mną nie zajmował, nie łożył na moje utrzymanie. Cały ciężar wychowania i utrzymania spoczywał na
mojej babci. Okoliczność ta nie została zupełnie wzięta pod uwagę przez organ, a uważam że są to
okoliczności szczególne, których organ nie powinien pomijać. Moje życie i moje sprawy nigdy ojca nie
interesowały. Pragnę podkreślić, że poza przemocą fizyczną i psychiczną nigdy nie doznałam od ojca
żadnych pozytywnych emocji. Ojciec niekiedy odwiedzał mnie i babcię, zawsze pod wpływem
alkoholu. Ubliżał wówczas babci, bywało, że nam groził. Nie poczuwam się zatem do ponoszenia
jakichkolwiek opłat za pobyt ojca w DPS. GOPS całkiem zignorował moją negatywną relację z ojcem.
Moim zdaniem organ rozstrzygając sprawę powinien wziąć pod uwagę przesłanki określone w art. 64
ustawy o pomocy społecznej tj. powinien podjąć się oceny czy ojciec należycie wywiązywał się z
obowiązków rodzicielskich. Przez ojca i zaniedbania wieku dziecięcego, nie ułożyłam sobie życia,
regularnie korzystam ze wsparcia psychologa. Ojciec nie zabezpieczył mojej przyszłości w żaden
sposób, dlatego żądanie ode mnie jakichkolwiek środków na jego utrzymanie uważam za
niesprawiedliwe i niesłuszne.
Janina Znak
(podpis)
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Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Gorzów Wielkopolski, 11 marca 2022 r.

ul. Mandarynowa 15
66-400 Gorzów Wielkopolski

SKO.DPS/ODP/2468/22

Decyzja
Na podstawie art. 138§1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu odwołania Pani Janiny Znak od decyzji
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach z dnia 31 stycznia 2022 r. , znak
GOPS/DPS/ODP/432/22 w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt ojca Leona Znak w Domu Pomocy
Społecznej „Szarotka” w Gorzowie Wielkopolskim w wysokości 652,00 zł/mc i odmowy zwolnienia
całkowitego skarżącej z odpłatności za pobyt Leona Znak w Domu Pomocy Społecznej „Szarotka” w
Gorzowie Wielkopolskim
utrzymuję w mocy zaskarżoną decyzję
Decyzją z dnia 31 stycznia 2022 r. znak GOPS/DPS/ODP/431/22 Kierownik GOPS w Słubicach
działający z upoważnienia Burmistrza Słubic nr 23/2019 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie upoważnienia
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do prowadzenia postępowań
administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu
pomocy społecznej należących do właściwości gminy, ustalił względem skarżącej obowiązek
odpłatności za pobyt jej ojca Leona Znak w DPS „Szarotka” w Gorzowie Wielkopolskim w kwocie
652,00 zł/mc oraz odmówił zwolnienia całkowitego z ponoszenia odpłatności. W uzasadnieniu decyzji
organ I instancji stwierdził, że Janina Znak spełnia kryterium dochodowe w zakresie ustalenia
odpłatności, dokonał wyliczenia kwoty dopłaty, natomiast w związku z wnioskiem strony o zwolnienie
z ponoszenia opłaty, organ podjął decyzję o odmowie zwolnienia, bowiem zdaniem organu wynikająca
z przedstawionego przez stronę wyroku Sądu Rejonowego w Słubicach okoliczność ograniczenia
władzy rodzicielskiej jej ojcu, powinna występować w chwili podejmowania rozstrzygnięcia w sprawie.
W odwołaniu strona podniosła, że niesłusznie nie zwolniono jej w całości z obowiązku
ponoszenia odpłatności za pobyt Leona Znak w DPS. Strona zarzucała, że organ nie odniósł się wcale
do sygnalizowanych przez nią złych relacji z ojcem, przemocy psychicznej i fizycznej jakiej doznawała
od ojca, a także tego, że ojciec nigdy nie łożył na jej utrzymanie. Skarżąca wskazała, że ponoszenie
przez nią nawet częściowej odpłatności za pobyt ojca w DPS uważa za niesłuszne i niesprawiedliwe.
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Po rozpatrzeniu odwołania i całości akt sprawy stwierdzono, co następuje:
Organ I instancji decyzją z dnia 31 stycznia 2022 r. ustalił odpłatność za pobyt Leona Znak w
Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim w odniesieniu do jego córki Janiny Znak. W
związku z wnioskiem strony o zwolnienie z odpłatności oraz w kontekście przedłożonego przez Janinę
Znak odpisu prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Słubicach o ograniczeniu władzy
rodzicielskiej Leonowi Znak, jak też informacji o umieszczeniu Janiny Znak w rodzinie zastępczej– tj.
u babki (matki Leona Znak), organ pierwszoinstancyjny odmówił zwolnienia Janiny Znak z odpłatności
za pobyt ojca w DPS.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazuje, że zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej decyzję ustalającą opłatę mieszkańca domu za jego pobyt w domu pomocy społecznej
wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
Zgodnie zaś z normą art. 61 ust. 1 pkt 1–3 ustawy o pomocy społecznej podmiotami właściwymi do
uregulowania odpłatności za pobyt pensjonariusza w DPS są w kolejności: mieszkaniec domu, a w
przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, małżonek, zstępni przed
wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Zatem w pierwszej
kolejności do wnoszenia opłaty jest zobowiązany mieszkaniec domu, a dopiero gdy osoba taka nie jest
w stanie uiścić samodzielnie opłaty, to obowiązek ponoszenia opłat obciąża kolejno małżonka,
zstępnych, wstępnych i właściwą gminę. Z kolei art. 61 ust. 2 pkt 1–3 ustawy o pomocy społecznej
przedstawia reguły wedle których są ustalane opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, które
powinny wnosić osoby zobowiązane, jak również granice limitowania wysokości tych opłat. W związku
z tym, że skarżąca odmówiła zawarcia umowy o ponoszeniu opłaty za pobyt ojca w DPS, organ I
instancji słusznie w oparciu o art. 61 ust. 2d ustawy o pomocy społecznej ustalił wysokość opłaty w
drodze decyzji administracyjnej. Część z naliczonej opłaty ponosi ojciec skarżącej, zaś część z
brakującej kwoty zobowiązana jest pokrywać Pani Janina Znak, jako osoba spełniająca z jednej strony
kryterium dochodowe, z drugiej mieszcząca się w kręgu podmiotów zobowiązanych do ponoszenia
odpłatności. Janina Znak to osoba samotnie gospodarującą, która ma stałe źródło dochodu
przekraczające kryterium dochodowe z wynagrodzenia za pracę i umowy zlecenia. Skarżąca jest
zatrudniona w zakładzie krawieckim w oparciu o umowę o pracę na czas nieoznaczony i uzyskuje
dochód w wysokości 2740,00 zł/mc, skarżąca wskazała w rodzinnym wywiadzie środowiskowym, że
dorabia także jako sprzątaczka w przedszkolu i z tego tytułu uzyskuje kwotę 240 zł/mc. W ocenie SKO
wysokość ustalonej opłaty odpowiada kwocie, o którą dochód strony przewyższa 300% kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej (wynagrodzenie strony 2980 zł – 2328 zł (776 zł x 300%=
2328, 00 zł) = 652,00 zł. Podkreślenia wymaga, że ustawodawca ściśle uregulował sposób ustalania
odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS, uzależniając ten obowiązek tylko i wyłącznie od wysokości
osiąganych dochodów. Kolegium uważa, że z ustawy o pomocy społecznej nie wynikają inne
mechanizmy niż kryterium dochodowe ustalania wysokości odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS.
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Inną kwestią natomiast pozostaje zwolnienie z odpłatności w całości lub w części. SKO
wskazuje, że okoliczności uzasadniające ewentualne zwolnienie wynikają z art. 64 ustawy o pomocy
społecznej. W przypadku określonym w art. 64 ustawy o pomocy społecznej organ ma możliwość, w
granicach własnego uznania, jeżeli stwierdzi okoliczności szczególnie uzasadnione, zwolnić całkowicie
lub w części w naliczonej odpłatności. Organ I instancji prawidłowo ocenił pod kątem zwolnienia
skarżącej z odpłatności przedstawiony przez nią materiał dowodowy w postaci prawomocnego wyroku
Sądu Rejonowego w Słubicach o ograniczeniu władzy rodzicielskiej Leonowi Znak, jak również
prawidłowo ocenił informację skarżącej o umieszczeniu w rodzinie zastępczej i doszedł do
prawidłowego wniosku, że przesłanka ograniczenia władzy rodzicielskiej musi występować w chwili
rozstrzygania w sprawie. Zdaniem organu II instancji negatywny stosunek do ojca podnoszony przez
skarżącą, nawet jeśli jest obiektywnie zasadny, pozostaje ambiwalentny z punktu widzenia
rozstrzygnięcia zapadłego w sprawie. SKO uważa, że podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest
wspieranie, a nie wyręczanie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zatem
zastosowanie zwolnienia nie powinno mieć miejsca, gdy osoba zobowiązana jest w stanie płacić za
pobyt osoby bliskiej w placówce społecznej.
W związku z tym brak jest podstaw do uchylenia zaskarżonej decyzji, dlatego orzeczono jak we wstępie.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Na niniejsza decyzję przysługuje stronie prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie niniejszej
decyzji.

Jan Bomba

Justyna Fatyga

………………………………..

……………………

Marzena Kowalska
…………………………………………

Otrzymują:
1.

2.

3.

Janina Znak
ul. Malownicza 12/3
09-533 Słubice
GOPS w Słubicach
ul. Płocka 34
09-533 Słubice
a/a
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Informacja dla zdającego:
1. decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego została doręczona Janinie Znak w dniu 15
marca 2022 r.
2. w decyzji znajdują się pouczenia dotyczące wysokości wpisu od skargi, możliwości zwolnienia
od kosztów i przyznania prawa pomocy, zgodnie z art. 107§1 pkt 9 k.p.a.
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