
Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 11 – 12 lipca 2007r 
w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielinach

Kontrolę przeprowadziły: 
1.  Cecylia  Bęben –  specjalista  w Wydziale  Polityki  Społecznej  Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach na podstawie upoważnienia Nr  425 /2007
2. Barbara Nowak – specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach, na podstawie upoważnienia nr 426/2007

Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej  jest  jednostką  organizacyjną  Gminy Bieliny, 
finansowaną z  budżetu  gminy i  dotacji  celowych,  z  własną obsługą  finansowo-księgową. 
Jednostka mieści się w budynku Urzędu Gminy w Bielinach  przy ul. Partyzantów 17, tel. (0-
41) 30  250 12. Wójtem Gminy jest Sławomir Kopacz, p.o. kierownikiem Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej jest Stanisława Kopacz. Gmina liczy 10 020 mieszkańców usytuowanych 
w 15 sołectwach.

Kontrolą  objęto okres  od 1  stycznia  2007 r.  do dnia  kontroli.  Osoby kontrolujące 
dokonały wpisu do rejestru kontroli pod pozycją nr 2.

Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  nie  przedstawił  na  sesji  Rady  Gminy 
Sprawozdanie z realizacji zadań pomocy społecznej za 2006 r mimo, ze wymóg taki nakłada 
art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej. Przedstawiono tylko rozliczenie dotacji i środków 
własnych za 2006 rok.   

Ośrodek posiada  własny numer  indentyfikacyjny  REGON 290416678 oraz  własny 
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 657-22-01-257. 

Obsługa  kadrowa,  zaopatrzenie  w  materiały  techniczne  oraz  wypłata  świadczeń 
pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych zapewnia Urząd Gminy w Bielinach na zasadach 
określonych w porozumieniu pomiędzy Wójtem Gminy a Kierownikiem Ośrodka. 

Przedmiotem kontroli były:
1. Ocena funkcjonowania ośrodka w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy.
2. Ocena realizacji zadań zleconych i własnych, dofinansowywanych z budżetu państwa 

z uwzględnieniem kontraktów socjalnych,
3. Ocena sposobu realizacji rządowych programów osłonowych i resortowych.

.

Wnioski   
 W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku przedstawienia 

Radzie  Gminy  sprawozdania  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w 
Bielinach za rok 2006 (wymóg taki nakłada art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 o 
pomocy społecznej ( Dz. U. Nr  64, poz. 593 ze zmianami) oraz nie wprowadzono zmiany do 
Statutu Uchwałą Rady Gminy w Bielinach, jak wynika z zapisów końcowych zatwierdzonego 
przez Radę Gminy w Bielinach Statutu. Zobowiązano po Kierownika do jak najszybszego 
uregulowania powyższej kwestii w sposób formalno –prawny.

Nie  stwierdzono  natomiast  uchybień  w  zakresie  sposobu  ustalania  uprawnień  do 
świadczeń  z  pomocy  społecznej.  Pomoc  przyznano  celowo  i  zasadnie,  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o prawidłowo skompletowaną dokumentację. 
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Świadczenia  z  pomocy społecznej  są  udzielane na  wniosek  osoby zainteresowanej 
(art.102  ust.  1  ustawy  o  pomocy  społecznej).  Dokumentacja  prowadzona  jest  zgodnie  z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Przestrzegany  jest  termin  kpa  od  wszczęcia  sprawy  do  wydania  decyzji 
administracyjnej.  Wszystkie  wnioski  są  opatrzone  datą  wpływu,  każde  postępowanie 
zakończone jest wydaniem decyzji.

Pracownicy socjalni spełniają wymogi kwalifikacyjne, określone w art. 116 ust. 1 i 2 
ustawy o pomocy społecznej.

Kierownik  jednostki  kontrolowanej  został  poinformowany  o  przysługujących  mu 
uprawnieniach  dotyczących  możliwości  zgłaszania  zastrzeżeń  na  piśmie  do  dyrektora 
właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni 
przed podpisaniem protokołu, co do treści protokołu oraz możliwości jego nie podpisania. 

Odmowa  podpisania  protokołu  kontroli  nie  stanowi  przeszkody  do  podpisania 
protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenie zaleceń pokontrolnych. 

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania 
protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki 
podlegającej  kontroli  stanowiska  dyrektora  właściwego  do  spraw  pomocy  społecznej 
wydziału  urzędu  wojewódzkiego  wobec  zastrzeżeń.  Pisemne  zastrzeżenia  do  ustaleń 
zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujących dana jednostkę 
zespół inspektorów ( § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 
r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61, poz. 543).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym 
wraz z  zaleceniami  przekazano Kierownikowi  Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej  za 
potwierdzeniem  zwrotnym  odbioru  oraz  Dyrektorowi  Wydziału  Polityki  Społecznej 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Kontrolujący:                                                                        Podmiot kontrolowany:

Barbara Nowak p.o. kierownik

Cecylia Bęben Stanisława Kopacz
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