Uchwała Nr XVII/101/2011
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie akceptacji treści odpowiedzi na skargę.

Na podstawie art. 229 pkt 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 89, poz.
1071 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje :

§1
Akceptuje się treść odpowiedzi na skargę stanowiącą załącznik do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Do Starostwa Powiatowego w Sztumie wpłynęła skarga Pani Barbary Jarockiej
na nienależyte wykonanie zadania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sztumie polegające na niezrealizowaniu w miesiącu XI 2011 roku
prawomocnej decyzji nr 8271/123/2011 dotyczącej przyznania pomocy
pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka Sylwii Kieć w
wysokości 823,50.
Drugostronnie wymieniona ustawa Kodeks postępowania administracyjnego
stanowi, że organem właściwym do rozpatrywania oraz załatwiania skarg na
działalność jednostek organizacyjnych powiatu jest rada powiatu.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

ON.1510.7.2011.I

Sztum, dnia 28.12.2011 r.

Barbara Jarocka
ul. Wojska Polskiego 32
82-440 Dzierzgoń

W odpowiedzi na wniesioną przez Panią w dniu 24 listopada br. skargę na
nienależyte wykonanie zadania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Sztumie polegające na niezrealizowaniu w miesiącu XI 2011 roku prawomocnej
decyzji nr 8271/123/2011 dotyczącej przyznania pomocy pieniężnej na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka Sylwii Kieć w wysokości 823,50,
Rada Powiatu Sztumskiego uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego
postępowania wyjaśniającego ustalono, co następuje:
Pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
w dniu 19 października b.r. przeprowadzał z Marcinem Kieć, Pani wychowankiem,
wywiad w związku z rozpoczynającym się procesem jego usamodzielnienia. W
trakcie sporządzania wywiadu w/w poinformował pracownika, że od sierpnia b.r.
on jak i jego siostra Sylwia posiadają dochód – rentę rodzinną z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, która przelewana jest na konto Pani jako rodziny
zastępczej. Jednocześnie oświadczył, że nie zna wysokości renty.
Z treści art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) wynika, że starosta udziela
rodzinie zastępczej pomocy pieniężnej w wysokości 40% podstawy,
pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka. Tak, więc
posiadanie dochodu przez dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej ma wpływ
na wysokość wypłacanego świadczenia.
Natomiast zgodnie z art. 109 cytowanej wyżej ustawy osoby i rodziny
korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są zobowiązane niezwłocznie
poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji
osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania
świadczeń.
W związku z powzięciem informacji o przyznaniu renty rodzinnej dla Sylwii Kieć,
pracownik socjalny podjął działania mające wyjaśnić obecną sytuację materialną
dziecka.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie w dniu 19 października 2011 r.
zwróciło się z wnioskiem do ZUS w Sztumie o podanie informacji czy Marcin i
Sylwia Kieć otrzymują rentę rodzinną. W odpowiedzi na wniosek Zakład
potwierdził, że oboje mają przyznane prawo do renty rodzinnej na okres od
01.08.2011 r do 31.08.2012 r.
Wobec powyższego pracownik socjalny w dniu 02 listopada b.r. zwrócił się
do Pani telefonicznie z prośbą o dostarczenie decyzji przyznającej rentę rodzinna
na w/w dzieci.
Zgodnie z oświadczeniem pracownika zobowiązała się Pani do bezzwłocznego
przesłania na adres PCPR decyzji ZUS. Do dnia 08 listopada b.r., w którym to
sporządzone zostały listy wypłat dla rodzin zastępczych na miesiąc listopad,
decyzja od Pani nie wpłynęła. W tym samym dniu podczas rozmowy telefonicznej
poinformowała Pani pracownika socjalnego, że decyzję ZUS wysłała Pani 04
listopada b.r. W trakcie rozmowy została Pani poinformowana, że środki na

małoletnią Sylwię zostaną wypłacone natychmiast po wydaniu nowej decyzji.
Ponadto podczas rozmowy pracownik wyjaśnił Pani, że stosowanie do art. 104
przytoczonej na wstępie ustawy należności z tytułu nienależnie pobranych
świadczeń, którymi są świadczenia pieniężne uzyskane na podstawie
przedstawionych nieprawdziwych informacji lub, niedoinformowania o zmianie
sytuacji materialnej lub osobistej, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w przypadku posiadania uprawnień
do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, kwoty nienależnie pobranych
świadczeń podlegają potrąceniu z bieżących wypłat. Dlatego też z bieżącego
świadczenia na małoletnie dziecko będzie potrącona kwota nadpłaty z tytułu
nienależnie pobranych świadczeń.
W dniu 10 listopada 2011 roku podczas kolejnej telefonicznej rozmowy z
pracownikiem socjalnym stwierdziła Pani, że decyzję ZUS wysłała „chyba
8 listopada”. W związku z brakiem dostarczenia wymaganego dokumentu PCPR w
dniu 15 listopada b.r. zwrócił się do Pani o udokumentowanie aktualnej sytuacji
dochodowej dziecka w ciągu siedmiu dni od dostarczenia pisma. Potwierdzenie
odbioru pisma podpisał w dniu 17 listopada 2011 roku Pan Bogdan Jarocki.
Do dnia udzielenia odpowiedzi na skargę nie wpłynęła do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie decyzja o przyznaniu prawa do renty na dziecko
umieszczone w Pani rodzinie zastępczej.
Reasumując, zatem z przykrością stwierdza się, że skarga Pani na
nienależyte wykonanie zadania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Sztumie polegające na niezrealizowaniu w miesiącu XI 2011 roku prawomocnej
decyzji nr 8271/123/2011 dotyczącej przyznania pomocy pieniężnej na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka Sylwii Kieć w wysokości 823,50,
nie znajduje podstaw w faktach.
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