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Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie jest budżetową jednostką organizacyjną
Gminy Łagów. Obszar jego działania obejmuje 20 sołectw, w których zamieszkuje 7 200
mieszkańców. Wójtem Gminy jest Pan Stefan Bąk.

Ośrodek Pomocy Społecznej powołany został Uchwałą Nr X/43/90 Gminnej Rady
Narodowej w Łagowie z dnia 29 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie” oraz
Zarządzeniem Nr 2/90 Naczelnika Gminy Łagów z dnia 20 kwietnia 1990 roku w sprawie
utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie.

Kontrolowana jednostka działa w oparciu o statut:
- Statut, który jest załącznikiem do Uchwały Nr XVIII/137/04 Rady Gminy w Łagowie
z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Łagowie. W dokumencie tym odnotowano również brak powołania na ustawę
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych;
- Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zatwierdzony przez
Wójta Gminy Łagów i nadany Ośrodkowi Zarządzeniem Nr 53/04 Wójta Gminy Łagów
z dnia 2 sierpnia 2004. Regulamin ten określa kompetencje, zadania, uprawnienia
i obowiązki oraz inne wewnętrzne zagadnienia związane z organizacją Ośrodka.
Z dokumentu tego wynika, iż w kontrolowanej jednostce przewiduje się następujące
stanowiska pracy: kierownika, 2 pracowników socjalnych oraz pracownika do spraw
świadczeń rodzinnych;
- Uchwały Nr IV/27/2003 Rady Gminy w Łagowie z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie
ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze, która jest nieaktualna, widnieje w niej zapis
ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku.

Do najistotniejszych problemów występujących w środowisku, wymagających
interwencji OPS należą: bezrobocie oraz niepełnosprawność.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia
do przeprowadzenia kontroli:

Kontrola przeprowadzona została przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego  Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach :

1. Barbarę Nowak – specjalistę w Oddziale Nadzoru na Realizacją Zadań Samorządu
Gminnego,

2. Barbarę Smolanko – inspektora w Oddziale Nadzoru na Realizacją Zadań Samorządu
Gminnego

działających na podstawie upoważnień do kontroli nr 74/2009 i 75/2009 z dnia 10 lutego
2009 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią
Renatę Segiecińską.
Kontrola została wpisana do zeszytu kontroli OPS pod pozycją nr 1/2009.

III.  Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 12 i 13 lutego 2009 roku.
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IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728) oraz przepisy rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy
społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543).

Przedmiotem kontroli była:

1. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników pomocy społecznej z wymaganymi
kwalifikacjami.

2. Ocena trybu postępowania w sprawach dotyczących przyznawania zasiłków stałych.
3. Ocena sposobu realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym

w tym:
- zasiłki okresowe,
- wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- organizacja usług opiekuńczych na terenie gminy.

4.   Kontrola pracy socjalnej jako procesu wspomagania osób i rodzin, w tym
„Niebieskiej Karty”.

5. Ocena jakości sporządzanych kontraktów socjalnych.

V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych
nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w budynku przy ul. Rynek 64, 26-025 Łagów.
Zajmuje 3 bardzo małe, ciasne pomieszczenia, które wyposażone są w sprzęt, umożliwiający
wykonywanie pracy biurowej. Ogromnym utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych jest
usytuowanie Ośrodka na piętrze.

Obsługę finansowo-księgową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy. Świadczenia
z pomocy społecznej wypłacane są w kasie Urzędu Gminy, natomiast świadczenia rodzinne
realizowane są w Banku Spółdzielczym w Łagowie - Filia BS w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ad.1. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników pomocy społecznej z wymaganymi kwalifikacjami

W Ośrodku zatrudnionych jest 5 pracowników: kierownik, 2 pracowników
socjalnych, osoba prowadząca świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną oraz opiekunka
domowa.

1. Marta Danek – zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy na
stanowisku kierownika od 1 stycznia 2009 roku. W okresie od 1 marca 2006 roku do
31 grudnia 2008 roku pełniła obowiązki kierownika, posiada wykształcenie wyższe
magisterskie. W 2002 roku ukończyła studia na Akademii Świętokrzyskiej, Wydział
Pedagogiczny i Nauk o Zdrowiu na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacja
i profilaktyka. W 2004 studia podyplomowe w zakresie profilaktyki społecznej
i terapii uzależnień na Akademii Świętokrzyskiej, Wydział Pedagogiczny i Nauk
o Zdrowiu. Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku posiada również
specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, którą ukończyła w lipcu 2008
roku na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Kielcach – Wydział Nauk
o Zdrowiu. Pani Danek posiada ogółem 6 letni staż pracy, w tym całość
w pomocy społecznej.
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2. Edyta Pietrzyk – pracownik socjalny, zatrudniona na pełny etat, umowa o pracę na
czas nieokreślony. W 1994 roku ukończyła Policealne Studium Ekonomiczne,
uzyskując zawód technika ekonomisty o specjalności ekonomika pracy, plac i spraw
socjalnych, w 2000 roku natomiast Prywatną Szkołę Policealną Pracowników Służb
Socjalnych w Kielcach, uzyskując tytuł zawodowy pracownika socjalnego. Obecnie
jest studentką V roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pracy socjalnej na
Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Posiada 14 lat stażu pracy (całość w pomocy
społecznej).

3. Beata Masternak – pracownik socjalny – zatrudniona w pełnym wymiarze czasu
pracy, umowa na czas nieokreślony. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie.
W 1999 roku ukończyła wyższe studia zawodowe na kierunku pedagogika w zakresie
pedagogika z ekologią na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym Wszechnicy
Świętokrzyskiej w Kielcach, w 2004 roku natomiast studnia magisterskie na kierunku
pedagogika w zakresie pedagogiki szkolnej i środowiskowej na Wydziale
Pedagogicznym i Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Posiada 10
lat stażu pracy, w pomocy społecznej od 2006 roku.

4. Aneta Krowińska – podinspektor do spraw świadczeń rodzinnych – zatrudniona na
czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. Posiada wykształcenie wyższe
magisterskie. W roku 2000 ukończyła kierunek ekonomia w zakresie rachunkowość
na Politechnice Radomskiej, Wydział Ekonomiczny. Staż pracy – 5 lat ogółem,
w OPS od września 2008 r.

5. Anna Wójcik – opiekunka domowa, zatrudniona na czas nieokreślony. W 1979 roku
ukończyła kurs sióstr pogotowia PCK przy Zarządzie Wojewódzkim PCK
w Kielcach.

Pracownicy socjalni nie posiadają legitymacji służbowych zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie
rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672). Przyjmują zgłoszenia
klientów o udzielenie pomocy społecznej, rozpoznają i diagnozują potrzeby socjalne
mieszkańców, przeprowadzają wywiady środowiskowe i kompletują niezbędną
dokumentację do przyznania świadczeń, wnioskują o udzielenie pomocy, prowadzą akta
osobowe klientów.
Ilość pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS nie spełnia wymogu art. 110 ust. 11
ustawy o pomocy społecznej.
W Ośrodku prowadzony jest rejestr pism wpływających i wychodzących.
Decyzje klienci odbierają najczęściej osobiście w siedzibie Ośrodka,  za potwierdzeniem
odbioru z datą i własnoręcznym podpisem (w kilku przypadkach odnotowano brak daty
odbioru) lub wysyłane są pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Ad.2. Ocena trybu postępowania w sprawach dotyczących przyznawania zasiłków stałych

W roku 2008 pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 53 osób, w tym 38 dla
samotnych. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust.1 pkt
26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
Ośrodek opłacał za te osoby składki na ubezpieczenie zdrowotne za 38 osób. W 2009 roku
pomocą w formie zasiłku stałego objętych jest 43 osoby, z tego 34 stanowią osoby samotne.
Kontroli poddano akta na podstawie, których wydano decyzje nr: GOPS-8122/07/02/2008
i GOPS-8122/11/2009 (w systemie od 2004 roku); GOPS-8122/01/06/2008 (w systemie od
2001 roku); GOPS-8122/020/01/2008 i 8122/03/01/2009 (w systemie od 2000 roku); GOPS-
8122/23/10/2006 i GOPS-8122/14/01/2009 (w systemie od 2005 roku); GOPS-
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8122/01/11/2008 (w systemie od 2008 r.); GOPS-8122/01/12/2007 i GOPS-8122/61/12/2008
(w systemie od 2003 roku); GOPS-8122/019/01/2008 oraz GOPS-8122/45/01/2009
(w systemie od 2003 r.); GOPS-8122/18/10/2006, GOPS-8122/6/05/2008 oraz GOPS-
8122/12/01/2009 (w systemie od 2005 r.); GOPS-8122/06/01/2009 (w systemie od 2002 r.);
GOPS-8122/1/03/05, GOPS-81222/02/06, GOPS-8122/12/09/06 oraz GOPS-8122/09/2008
(w systemie od 1999 r.); GOPS-8122/1/04/06, GOPS-8122/26/09/2006, GOPS-
8122/03/05/2008 i GOPS-8122/17/01/2009; GOPS-8122/04/11/2007 i GOPS-
8122/63/12/2008 (w systemie od 2000 r.); GOPS-8122/1/11/05, GOPS-8122/04/10/06,
GOPS-8122/02/01/07, GOPS-8122/05/02/2008 (w systemie od 2002 r.); GOPS-
8122/36/10/06, GOPS-8122/07/02/2008 i GOPS-8122/11/01/2009 (w systemie od 2006 r.);
GOPS-8122/20/3/2007, GOPS-8122/013/01/2008 oraz GOPS-8122/19/01/2009; GOPS-
8122/3/11/06,GOPS-8122/02/11/2007 oraz GOPS-8122/64/12/2008; GOPS-
8122/014/01/2008 oraz GOPS-8122/10/01/2009; GOPS-8122/021/01/2008 i GOPS-
8122/10/01/2009; GOPS-8122/021/01/2008 i GOPS-8122/02/11/2008.
Dokumentacja prowadzona była w teczkach osobowych opatrzonych imieniem i nazwiskiem
oraz adresem klienta. Skontrolowana dokumentacja zawierała dokumenty potwierdzające
opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz
osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Dokumenty potwierdzane
były „za zgodność z oryginałem”, zawierały datę wpływu do ośrodka. Od października 2006
r. dokonywano przeliczenia zasiłku w związku ze zmianą kryteriów dochodowych oraz
wysokości świadczenia. W decyzjach informowano stronę, że „za osoby pobierające zasiłek
stały organ orzekający odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS. Osoba
podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje prawo do świadczeń
zdrowotnych”.
W stosunku do trybu i zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.
Nie wniesiono również zastrzeżeń do skontrolowanej dokumentacji.

Ad.3 Ocena sposobu realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w tym:

Zasiłki okresowe

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej pomocą okresową objął 77 osób.
Głównym powodem udzielania pomocy było bezrobocie – 39 osób, długotrwała choroba -
38. Wysokość kwot zasiłków jest zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.
Kontroli poddano losowo wybraną dokumentację osób objętych pomocą na mocy decyzji nr:
GOPS-8123/07/11/08, GOPS-8123/5/09/08, GOPS-8123/04/02/2008, GOPS-
8123/20/09/2008, GOPS-8123/04/08/2008, GOPS-8123/28/02/2008, GOPS-8123/19/9/2008,
GOPS-8123/3/09/200/, GOPS-8123/19/02/2008, GOPS-8123/12/02/200/, GOPS-
8123/70/12/2008, GOPS-8123/3/06/08, GOPS-8123/03/04/2008, OPS-8123/20/02/2008,
GOPS-8123/2/06/2008,  GOPS-8123/6/08/2008.
Skontrolowane akta zawierały niezbędne dokumenty potwierdzające opisaną
w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób
pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Podstawa prawna decyzji
zawierała stosowne przepisy ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania
administracyjnego oraz upoważnienie Dyrektora  MGOPS do wydawania decyzji.
Informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
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Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Na pomoc w formie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
w 2008 roku Ośrodek wydatkował kwotę 271 817 zł, z czego dotacja stanowiła 168 000 zł,
natomiast środki własne 103 817 zł. Pomoc w formie posiłku otrzymało 409 osób, w tym 37
dzieci do 7 roku życia. Na posiłki wydatkowano kwotę 102 440 zł (dotacja- 48 108 zł, środki
własne – 54 332 zł). Udzielono zasiłków celowych dla 500 osób ze 129 rodzin na kwotę
130 022 zł, z czego dotacja stanowiła 90 122 zł, a środki własne gminy 39 900 zł. Pomoc
rzeczową na łączną kwotę 26 355 zł otrzymało 345 osób ze 109 rodzin (dotacja - 19 770 zł,
środki własne – 6 585 zł).

Dożywianie prowadzone było w niżej wymienionych placówkach oświatowych :

Lp. Nazwa szkoły
Ilość uczniów
dożywianych

Średni koszt
posiłku

Rodzaj
posiłku

1. Szkoła Podstawowa
w Czyżowie 13 1,18 zł bułki

2. Gimnazjum
w Iwaniskach 2 2 zł obiady

3. Internat Kielce 2 10 zł wyżywienie
całodobowe

4. Szkoła Podstawowa
w Jastrzębskiej Woli 4 2 zł zupy

5. Szkoła Podstawowa
w Lechówku 15 1,18 zł bułki

6. Szkoła Podstawowa
w Łagowie 116 2 zł obiady

7. Gimnazjum Łagów 120 2 zł obiady
8. Szkoła Podstawowa

w Paprocicach 17 1,18 zł bułki

9. Szkoła Podstawowa
w Piotrowie 20 1,18 zł bułki

10. Szkoła Podstawowa
w Rudzie 22 1,18 zł bułki

11. Szkoła Podstawowa
w Zbelutce 71 1,18 zł bułki

12. Internat w Bałtowie 2 8,50 zł wyżywienie
całodobowe

13. Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy
w Jałowęsach

1 6,00 zł obiady

14. ZSZ Łagów 2 2,00 zł obiady

Pomoc w formie dożywiania dzieci i młodzieży udzielana była na wniosek: rodziców dziecka
lub pracownika socjalnego.
Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców do decyzji
przyznającej pomoc w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” nr: GOPS-8125/Gimn.Łagów/11/08, GOPS-8125/09/08/2008/G, GOPS-
8125/Sz.P.Łagów/18/2008, GOPS-8125/Zbelutka/42/08, GOPS-8125/Lechówek/4/2008,
GOPS-8125/Sz.P.Łagów/24/2008,GOPS-8125/Sz.P.Łagów/50/2008,GOPS-8125/15/07/2008,
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GOPS-8125/Zbelutka/15/2008,GOPS 8125/ Gimn.Łagów/ 13/2008, GOPS- 8125/ Zbelutka/
6/2008,GOPS-8215/Sz.P.Łagów/51/2008,GOPS-8125/Gimn.Łagów/45/2008,GOPS-
8125/2/08/2008, GOPS-8125/14/14/08, GOPS-8125/2/07/2008 oraz dokumentację do decyzji
przyznających zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności nr GOPS-8121/36/12/200/,
GOPS-8121/24/12/2008, GOPS-8121/28/12/2008, GOPS-8121/016/12/2008, GOPS-
8121/018/12/2008, GOPS-8121/1/12/2008, GOPS-8121/33/12/2008, GOPS-
8121/10/12/2008, GOPS-8121/01/11/2008,
a także decyzje na przyznaną pomoc rzeczową w formie talonów żywnościowych
o numerach: GOPS-8125/05/05/2008, GOPS-8125/13/3/2008, GOPS-8125/20/03/2008,
GOPS-8125/01/01/200/, GOPS-8125/04/02/2008, GOPS-8125/3/07/2008, GOPS-
8125/1/01/2009.
Dokumentacja stanowiąca podstawę do przyznania pomocy, określająca sytuację materialno-
bytową była kompletna.
Do trybu i zasadności przyznanej pomocy nie wniesiono zastrzeżeń.

Organizacja usług opiekuńczych na terenie gminy

W kontrolowanej jednostce usługi opiekuńcze, które według art. 50 ust. 3 obejmują
pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez
lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem
świadczone są obecnie na rzecz 3 osób przez jedną opiekunkę domową, zatrudnioną
w Ośrodku Pomocy Społecznej. Świadczone są odpłatnie, odpłatność ustalana jest na
podstawie uchwały z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia odpłatności za usługi
opiekuńcze.

W ramach świadczonych usług opiekuńczych sprawdzono dokumenty o numerach:
GOPS-8125/3/01/2008, GOPS-8125/1/01/2009, GOPS-8125/1/01/2008, GOPS-
8125/1/04/2008 (decyzja zmieniająca), GOPS-8125/2/01/2009, GOPS-8125/1a/01/2008,
GOPS-8125/4/01/2008, GOPS-8125/2/01/2008, GOPS-8125/1/01/2009.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie nie realizuje specjalistycznych usług opiekuńczych.

Ad.4. Kontrola pracy socjalnej jako procesu wspomagania osób i rodzin, w tym „Niebieskiej
Karty”.

W myśl art. 6 pkt 12 praca socjalna jest działalnością zawodową mającą na celu
pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków
sprzyjających temu celowi. Jest to praca świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób
i rodzin w ich środowiskach społecznych.

W 2008 roku pracownicy socjalni wykonali pracę socjalna w 236 środowiskach.
Praca ta polegała przede wszystkim na: kompletowaniu dokumentów do ZUS i KRUS, celem
otrzymania świadczenia rentowego czy emerytalnego, interwencji w sytuacji zagrożenia
życia celem umieszczenia w schronisku dla bezdomnych, interwencji z pracownikami Straży
Gminnej oraz Komisariatu Policji w Łagowie, współpracy z ZOZ w Łagowie celem
nakłonienia podopiecznego na podjęcie leczenia, kompletowania dokumentów, jak również
dowożenie osób do ZOL-u, pomocy klientom w wypełnianiu wniosków o wydanie dowodu
osobistego, wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego, świadczenia
pielęgnacyjnego, pomocy w organizacji zrobienia zdjęcia do dowodu osobistego,
przeprowadzania wywiadów dla potrzeb GKRPA, dowożenie posiłków w okresie zimowym
osobom bezradnym, przesyłanie korespondencji dla podopiecznych, udział w warsztatach
terapii zajęciowej z niepełnosprawnymi dziećmi, organizowanych w ramach Programu
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Integracji Społecznej, organizowanie prac społeczno – użytecznych. Przy tym zagadnieniu
należy nadmienić, iż w Łagowie znajduje się świetlica środowiskowa dla 30 dzieci,
finansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2008 roku Komisariat Policji w Łagowie sporządził 10 „Niebieskich Kart”, o czym
poinformował Ośrodek Pomocy Społecznej. OPS natomiast nie sporządził w 2008 i 2009
roku żadnej „Niebieskiej Karty”.

Ad.5. Ocena jakości sporządzanych kontraktów socjalnych.

W kontrolowanej jednostce w 2008 i 2009 roku nie sporządzano kontraktów
socjalnych.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień co do ustaleń
i przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Zasiłki stałe, okresowe, celowe
przyznawane były zasadnie, dokumentacja stanowiąca podstawę do przyznania pomocy,
określająca sytuację materialno-bytową była kompletna. W kilku przypadkach odnotowano
brak daty odbioru decyzji administracyjnej. W kwestii dożywiania należy dołożyć wszelkich
starań, aby w każdej szkole dzieci dostawały gorący posiłek Pracownicy OPS zatrudnieni są
zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Liczba zatrudnionych pracowników socjalnych nie
spełnia wymogów art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
który mówi iż pracownicy socjalni powinni być zatrudniani proporcjonalnie do liczby
ludności gminy w stosunku jeden pracownik na 2 tysiące mieszkańców. W kontrolowanej
jednostce jeden pracownik przypada na 3 600 mieszkańców. Zachodzi zatem potrzeba
zatrudnienia dodatkowych pracowników socjalnych. Ponadto pracownicy socjalni nie
posiadają legitymacji służbowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej
z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr
77, poz. 672). W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej występuje brak zapisu ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, brak jest również aktualnej uchwały
w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze, w obecnie obowiązującej widnieje
zapis ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku pomocy społecznej.
W kontrolowanej jednostce nie są sporządzane kontrakty socjalne, które powinny być
stosowane jako jeden z instrumentów pracy socjalnej.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację,
- informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika oraz pracowników kontrolowanej
jednostki.

VII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych
w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli,
składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy.
Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu
przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki
podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli,
umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia
zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału
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urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. 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 kontrolujący daną 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, jeden egzemplarz
za poświadczeniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi
włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej: Ze strony kontrolowanej:

1. Barbara Nowak Marta Danek

2. Barbara Smolanko

Kielce, dn 13.03.2009 r,


