
Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej we Włoszczowie

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie jest gminną
jednostką organizacyjną i budżetową utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań
zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Obszar działania obejmuje miasto i 24
sołectwa, w których zamieszkuje 20 608 osób.
Burmistrzem Gminy jest Pan Bartłomiej Dorywalski.

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie został powołany Uchwałą Nr
XII/59/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy we Włoszczowie z dnia 27.II.1990 roku
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej we Włoszczowie”.

Ośrodek działa w oparciu o:
Statut przyjęty Uchwałą Nr XXI/112/2004 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25

czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie.
Zmiany do Statutu zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXI/15/6/2005 Rady Miejskiej we
Włoszczowie z dnia 29 kwietnia 2005r.: w § 1 i 4 dodano ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych oraz  prowadzenie KIS, w §12 dodano, że organizację i zasady
funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej określa regulamin nadany przez Kierownika
Ośrodka w drodze zarządzenia. W podstawie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej
brak ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r finansach publicznych (Dz. U z 2005 Nr 249,
poz.2104).

Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadzony został
Zarządzeniem nr 5/2005 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie z dnia
1 września 2005 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Włoszczowie oraz uaktualniony Zarządzeniem nr 3/2007 i Zarządzeniem Nr
13/2008. Aktualny wykaz stanowisk pracy w załączeniu (zał. nr 1).

Upoważnienie Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 04 maja 2004 r do wydawania
decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
należących do właściwości Gminy.

Upoważnienie Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 kwietnia 2004 r. do
prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych  oraz wydawania w tych
sprawach decyzji.

Uchwałę nr XXIII/174/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 14 lipca 2005 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie do
realizacji zadań wynikających z ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec
dłużników

Zarządzenie Nr II/2008 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 07 stycznia 2008 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie do
załatwiania spraw i wydawania decyzji w sprawach dotyczących potwierdzenia prawa do
świadczeń opieki zdrowotnej.
Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie jest Pan Dariusz Czechowski.
Kierownik posiada wykształcenie zgodne z wymogami określonymi w art. 122 ustawy
o pomocy społecznej.

Do istotniejszych problemów występujących w środowisku, wymagających
interwencji OPS jest bezrobocie, niepełnosprawności.



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

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach :

1. Barbara Smolanko – inspektor Oddziału Nadzoru nad Zadaniami Samorządu
Gminnego

2. Barbara Nowak – specjalista
3. Zofia Syska – inspektor wojewódzki - koordynator

działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 137, 138 z dnia 12 marca 2009 roku
i 139 z dnia 13 marca 2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez
Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach - Renatę Segiecinska .
.
Kontrola została wpisana do książki kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej pod pozycją nr 8.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 16 - 17 marca 2009 roku w oparciu o art. 15 ustawy
z dnia 15 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie (tj. Dz. U.z 2001 r.
Nr 80, poz. 872 z późn. zm.).

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 24 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 ośrodka 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
6. Zbadanie procedury opracowania i uchwalenia przez gminę strategii

rozwiązywania problemów społecznych.

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

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie mieści się budynku Urzędu Gminy we
Włoszczowie przy ulicy Partyzantów 14, tel. 041 39 43 261. Zajmuje osiem pomieszczeń
usytuowanych na parterze i piętrze, wyposażonych w sprzęt umożliwiający wykonywanie



pracy biurowej. Warunki lokalowe są zadawalające i dają klientom możliwości swobodnego
przedstawiania swoich problemów  w warunkach chroniących ich prywatność.
Jednostka posiada własny REGON 290519036 i NIP 656-18-11-058.
Wypłata świadczeń na indywidualne konta lub w kasie Urzędu Gminy we Włoszczowie.

Teren gminy został podzielony na siedem rejonów opiekuńczych proporcjonalnie do
liczby mieszkańców.

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

W Ośrodku zatrudnionych jest 36 pracowników: kierownik, 6 starszych pracowników
socjalnych, 2 pracowników socjalnych, w tym jeden na czas zastępstwa, rehabilitant –
masażysta, opiekun-masażysta, opiekun – muzykoterapeuta, 2 terapeutów zajęciowych, 8
młodszych opiekunów, starsza pielęgniarka, pielęgniarka, kierownik działu, po kierownika
działu, główna księgowa, główny specjalista ds. kadr i płac, koordynator – informatyk,
3 starszych referentów, pomoc administracyjna, 2 osoby jako pomoc kuchenna oraz dozorca.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Dariusz Czechowski, zatrudniony na czas
nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku kierownika od 1991 roku.
Legitymuje się wykształceniem wyższym. W 1997 roku ukończył Prywatną Szkołę
Policealną Pracowników Służb Socjalnych dla Dorosłych w Kielcach, uzyskując tytuł
pracownika socjalnego. W 2001 roku ukończył studia licencjackie na Wydziale
Humanistyczno- Przyrodniczym Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach w zakresie
pedagogiki socjalnej, w 2003 roku natomiast studia magisterskie na Wydziale
Pedagogicznym i Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach w zakresie  pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej. Zgodnie z art. 122 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku posiada również specjalizację z zakresu organizacji pomocy
społecznej, którą ukończył w 1999 roku w Szkole Policealnej Pracowników Służb
Społecznych w Lublinie. Pan Kierownik posiada ogółem 31 letni staż pracy, w tym 17, 5
roku w pomocy społecznej.
Wykaz pozostałych pracowników wraz z posiadanymi kwalifikacjami i stażem pracy
znajduje się w załączniku nr 2 do protokołu.

Pracownicy socjalni posiadają legitymacje służbowe wydane wg wzoru określonego
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.
Na dzień kontroli liczba pracowników socjalnych pracujących w rejonach opiekuńczych nie
spełnia wymogów art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Wyjścia służbowe w teren
pracownicy socjalni odnotowują w „książce ewidencji wyjść służbowych”.
Ośrodek prowadzi rejestr pism, wpływających i wychodzących. Wszystkie sprawy
wpływające są zapisywane w rejestrze kancelaryjnym i ostemplowane pieczątką wpływu
Ośrodka.
Decyzje są odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.



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

W roku 2008 pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 125 osób, w tym dla 91
samotnych. W roku bieżącym do dnia kontroli zasiłki stałe otrzymuje 115 osób. Ośrodek
opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne 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.
Kontroli poddano akta na podstawie, których wydano decyzje nr: OPS-8122Rsn/19/2007,
która została uchylona decyzją OPS-8122 Rsn/76/2008, ponownie pomoc przyznano decyzją
OPS-8122 Rsn/28/2009; OPS-8122 Rsn/24/2008; OPS-8122 Rsn/37/2005 i zmiana
wysokości OPS – 8122/Rsn/172/2006; OPS-8122 Rsn/44/2007 i zmiana wysokości OPS
8122/Rsn/11 i 40/2008; OPS-8122 Rsn/34/2007; OPS-8122 Rsn/21/2009; OPS-8122
Rsn/135/2006; OPS-8122 Rsn/92/2004 i zmiany wysokości OPS-8122 Rsn/187/2006 i OPS –
8122 Rsn/1/2007; OPS-8122 Rsn/98/2007; OPS-8122 Rsn/128/2006, OPS-8122 Rsn/10/2007
i z,miana wysokości OPS-8122 Rsn/48 i 100/2007; OPS-8122Rsn/12/2007; OPS-8122
Rsn/23/2009; OPS-8122 Rsn/113/2006 i zmiana wysokości OPS-8122 Rsn/98/2006; OPS-
8122 Rsn/146/2006; OPS-8122Rsn/51/2008 (w systemie od 1999 roku); OPS 8122 Rsn/
40/2005, OPS-8122Rsn/124/2006 (zmiana wysokości świadczenia), OPS-8122Rsn/9/2009 (w
systemie od 2005 roku); OPS-8122Rsn/149/2006, OPS-8122Rsn/105/2008 (zmiana
wysokości zasiłku); OPS-8122Rsn/74/2005, OPS-8122Rsn/75/2005 (d. zmieniająca), OPS-
8122Rsn/162/2006 (zmiana wysokości), OPS-8122Rsn/96/2007 (decyzja przedłużająca) (w
systemie od 2005 roku); OPS-8122Rsn/18/2008, OPS-8122Rsn/10/2009 (zmiana wysokości)
(w systemie od 1997 roku); OPS-8122Rsn/37/2008.

Dokumentacja prowadzona jest w teczkach osobowych opatrzonych imieniem i nazwiskiem
oraz adresem klienta. Skontrolowana dokumentacja zawiera dokumenty potwierdzające
opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz
osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Dokumenty potwierdzane
są „za zgodność z oryginałem”, zawierają 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 roku 2008 Ośrodek opłaca składkę zdrowotną dla 99 osób.
W stosunku do trybu i zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.
Nie wniesiono zastrzeżeń do skontrolowanej dokumentacji.

Ad. 3 Ocena sposobu realizacji zadań własnych gminy

Zasiłki okresowe.

W roku 2008 pomocą okresową objęto 277 osób na kwotę 352 153 zł. Powodem
przyznawania pomocy było: bezrobocie - 184, długotrwała choroba - 57 i niepełnosprawność
– 40. Kwoty zasiłków  pokrywane są z dotacji celowej – 313 705 zł i zadań własnych gminy
– 38 448 zł. Wysokość kwot zasiłków jest zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.
W roku bieżącym do dnia kontroli zasiłkiem okresowym objęto 129 osób, w tym dla 101
osób pozostających bez pracy.
Kontroli poddano dokumentacje wszystkich osób objętych pomocą na mocy decyzji nr:
OPS-8123 Ro/172/2009; OPS-8123 Ro/134/2009; OPS-8123 Ro/450/2008; OPS-8123
Ro/66/2008; OPS-8123 Ro/174/2009; OPS-8123 Ro/852/2009; OPS-8123 Ro/603/2008;



OPS-8123 Ro/180/2008; OPS-8123 Ro/143/2009; OPS-8123 Ro/141/2008; OPS-8123
Ro/321/2009; OPS-8123 Ro/72/2008; OPS-8123 Ro/341/2008; OPS-8123 Ro/388/2008;
OPS-8123 Ro/556/2008; OPS-8123 Ro/158/2009; OPS-8123 Ro/80/2009; OPS-8123
Ro/5/2009; OPS-8123 Ro/560/2008; OPS-8123 Ro/463/2008; OPS-8123 Ro/298/2008; OPS-
8123 Ro/191/2008; OPS-8123 Ro/22/2008; OPS-8123 Ro/122/2009; OPS- 8127/Pr/40/2008;
OPS- 8127/Pr/283/2008; OPS- 8127/Pr/496/2008; OPS- 8127/Pr/541/2008; OPS-
8127/Pr/162/2009; OPS- 8127/Pr/31/2008; OPS-8123Ro/260/2008, OPS-8123Ro/294/2008,
OPS-8123Ro/405/2008, OPS-8123Ro/524/2008, OPS-8123Ro/3/2009, OPS-
8123Ro/32/2008, OPS-8123Ro/117/2008, OPS-8123Ro/335/2008, OPS-8123Ro/140/2009,
OPS-8123Ro/85/2008, OPS-8123Ro/270/2008, OPS-8123Ro/12/2008, OPS-8123/86/2009,
OPS-8123Ro/29/2008, OPS-8123Ro/125/2008, OPS-8123Ro/257/2008, OPS-
8123Ro/557/2008, OPS-8123Ro/4/2009, OPS-8123/129/2009
Skontrolowane akta zawierają niezbędne dokumenty potwierdzające opisaną
w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób
pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, udokumentowane dochody
oraz wniosek opatrzony datą wpływu

Podstawa prawna decyzji zawierała stosowne przepisy ustawy o pomocy społecznej,
kodeksu postępowania administracyjnego oraz upoważnienie Kierownika OPS do
wydawania decyzji. Informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od
daty doręczenia decyzji. .
Do trybu i zasadności nie wnosi się uwag.

Zapewnianie posiłku – dożywianie dzieci.

W roku 2008 pomocą w formie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” objęto ogółem 1154 osoby. Pomoc w formie obiadów otrzymało 725 osób.
Zasiłków celowych na zakup żywności udzielono dla 354 osób z 163 rodzin. Na pomoc w
formie posiłków Ośrodek wydatkował 253 698 zł. Ogólny koszt Programu wyniósł 525 235
zł, w tym środki własne 166 831 zł i 358 404 zł z dotacji.
Do dnia kontroli pomocą w formie posiłków objęto 566 osób.

Dożywianie prowadzone było w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie
gminy Włoszczowa :

Lp. Jednostka
Ilość

uczniów
dożywianych

w 2009 r.

Średni
koszt

posiłku

Rodzaj
posiłku

1. ZPO nr 1 we Włoszczowie 113 3,50 zł pełny obiad
2. ZPO nr 2 we Włoszczowie 62 4,00 zł pełny obiad
3. ZPO w Kurzelowie 70 2,00 zł gorący

posiłek
4. ZPO w Bebelnie

(szkoła podstawowa i
przedszkole)

42 1,60 zł pełny obiad/
gorący
posiłek

5. ZPO w Koniecznie 46 3,50 zł pełny obiad
6. Szkoła Podstawowa

filia Łachów 1 3,00 zł
pełny obiad

7. Szkoła Podstawowa filia
Silpia

6 2,00 zł mleko, bułka



8. Szkoła Podstawowa w
Czarncy

31 2,00 zł gorący
posiłek

9. Przedszkole w Łachowie 2 3,00 zł pełny obiad
10. Przedszkole w Koniecznie 9 3,00 zł pełny obiad
11. Przedszkole w Kurzelowie 24 3,00 zł pełny obiad
12. Z.SZ.P. nr 2 we

Włoszczowie 29 3,80 zł pełny obiad
13. Z.SZ.P. nr 3 we

Włoszczowie
25
i 1

3,80 zł
7,00 zł

pełny obiad
całodzienne
wyżywienie

14. Przedszkole nr 1  we
Włoszczowie 5 4,00 zł pełny obiad

15. Przedszkole nr 2  we
Włoszczowie

8
3

3,00 zł
4,00 zł

pełny obiad
pełny obiad +
podwieczorek

16. Przedszkole nr 3  we
Włoszczowie w Kurzelowie

14 3,00 zł pełny obiad

Ponadto Ośrodek opłaca całodzienne wyżywienie dla 15 uczniów, którzy uczęszczają do
szkoły poza terenem gminy Włoszczowa.
Posiłki wydawane są  także przez stołówkę przy Ośrodku Pomocy Społecznej dla 60 osób.
Pomoc w formie dożywiania dzieci i młodzieży udzielana była na wniosek: rodziców
dziecka, dyrektora szkoły, do której uczęszczało dziecko lub pracownika socjalnego.
Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców o decyzji
przyznającej pomoc celową oraz pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych
w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

nr: OPS- 8127/Pr/31/2008; OPS- 8127/Pr/17/2008; OPS- 8127/Pr/225/2008; OPS-
8127/Pr/P/324/2008;OPS-8127/Pr/P/223/2008;OPS-8127/Pr/P/337/2008;OPS- 8127/Pr/P/
174/2008; OPS- 8127/Pr/P/371/2008; OPS- 8127/Pr/P/22/2008; OPS- 8127 /Pr/P/261/2008;
OPS- 8127/Pr/41/2008;OPS-8127/Pr/86/2008;OPS-8127/Pr/53/2008; OPS8127/Pr/114/2008;
OPS- 8127/Pr/174/2008; OPS- 8127/Pr/P/73/2008; OPS- 8127/Pr/P/301/2008; OPS-8127
Pr/189/2008; OPS-8127 Pr/63/2008; OPS-8127 Pr/P/256 i 487/2008; OPS-8127
Pr/P/2729/2008;OPS-8127Pr/139 i 325/2008;OPS-8127Pr/P/24/2008,OPS8127Pr/P/
378/2008,OPS-8127/Pr/P/182/2008, OPS-8127Pr/P/322/2008, OPS-8127Pr/P/453/2008,OPS-
8127Pr/P/85/2008,OPS-8127/Pr/P/284/2008,OPS-8127/Pr/P/40/2008,OPS-8127Pr/P/
140/2008, OPS-8127Pr/P/310/2008.
oraz pomoc w formie gorącego posiłku : OPS-8127 Pr/A/9/2008; OPS-8127 Pr/A/52/2008;
OPS-8127 Rd /196/2008; OPS-8127 Rd /57/2008; OPS-8127 Pr/A /8/2008; OPS-8127 Pr/A
/45/2008; OPS-8127 Pr/A /18/2008; OPS-8127Pr/D/1/2008, OPS-8127Pr/D/4/2008, OPS-
8127Rd/61/2008.

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 okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował zadań związanych ze świadczeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej) dla
osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych z zakresu administracji



rządowej. Usługi te są świadczone przez pielęgniarkę, masażystę i terapeutę zajęciowego
oraz pracownika socjalnego. Pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje.

Stan faktyczny w zakresie sposobu  kwalifikowania  do pomocy w formie
specjalistycznych usług oraz prowadzenia dokumentacji oceniono na podstawie niżej
wymienionych numerach decyzji administracyjnych:
OPS-8127-RUS/6/2008;OPS-8127-RUS/5/2009;OPS-8127-RUS/10/2008 i zmiana decyzji
OPS 8127-RUS/20/2008 ; OPS-8127-RUS/11/2009; OPS 8127-RUS/8/2008 ; OPS 8127-
RUS/8/2009 ; OPS-8127RUS/4/2009, OPS-8127/RUS/4/2008, OPS-8127RUS/1/2008, OPS-
8127-RUS/9/2009, OPS-8127RUS/7/2009, OPS-8127-RUS/7/2008, OPS-8127RUS/6/2009.

Na podstawie analizy wyżej wymienionych akt nie stwierdzono nieprawidłowości
w kompletowaniu i realizacji tej formy pomocy. Pomoc świadczona jest bezpłatnie.
Specjalistyczne usługi realizowane były w 2008 roku u 15 osób, aktualnie są w 12
środowiskach.

Usługi opiekuńcze świadczone są przez siedem opiekunek domowych zatrudnionych
przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przez dwie, zatrudnione w ramach prac społecznie -
użytecznych. Wykonywane były one u 41 osób. W roku bieżącym pomoc kierowana jest do
33 osób.

Odpłatność pobierana była zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/135/2004  Rady Miejskiej
we Włoszczowie z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie zasad przyznawania i ustalania
odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w ramach ustawy o pomocy społecznej. Pełny
koszt 1 godz.  wynosi 9 zł, natomiast odpłatności wahają się od 5 do 50 % wartości usługi.
Sprawdzono następująca dokumentację: OPS-8127 Ruo/5/2008; OPS-8127 Ruo/5/2008;
OPS-8127 Ruo/19/2009; OPS-8127 Ruo/27/2008; OPS-8127 Ruo/17/2008; OPS-8127
Ruo/9/2008; OPS-8127 Ruo/47/2008; OPS-8127 Ruo/8/2008; OPS-8127 Ruo/9/2009; OPS-
8127Ruo/13/2008, OPS-8127Ruo/45/2008, OPS-8127Ruo/11/2009, OPS-8127Ruo/1/2008,
OPS-8127Ruo/43/2008.

Osoby, które wymagały całodobowej pielęgnacji zostały skierowane do domu
pomocy społecznej. W roku 2008 Ośrodek opłacał za 19 osób umieszczonych w domach
pomocy osoby. Na te cel w roku ubiegłym wydatkowano kwotę 199 192 zł. W roku
bieżącym Ośrodek opłaca pobyt w domu pomocy dla 14 osób.

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

Praca socjalna (ar. 45 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) jest
świadczona na  rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.
Wymogi jej prowadzenia określa art. 6 pkt. 12 cyt. wyżej ustawy, gdzie określono ją jako
działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub
odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich
ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Realizacja zadań w formie  pracy socjalnej polega na wspieraniu osób i rodzin ze środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym w wychodzeniu ze swojego trudnego położenia,
pomocy w odzyskiwaniu sił i przywracaniu wiary we własne możliwości.

Podejmowane przez pracowników socjalnych działania w tym zakresie
odnotowywane są w wywiadach środowiskowych oraz w kontraktach socjalnych.

Praca w tym obszarze dotyczy wzbudzania motywacji do podejmowania  starań
i dążeń w integracji ze środowiskiem i  powrotu do prawidłowego pełnienia ról społecznych,
odbudowywania więzi rodzinnych, mobilizacji do uczestnictwa w realizowanych projektach,
korzystania z dostępnych form wsparcia, głównie tych pozafinansowych. Dotyczy różnych



grup społecznych pozostających w kręgu zainteresowań pomocy  społecznej: bezrobotni,
niepełnosprawni, rodziny dotknięte różnego rodzaju dysfunkcjami i niewydolne
wychowawczo.

W roku 2008 pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej pracą socjalną objęli
160 środowisk.

W roku ubiegłym Ośrodek Pomocy Społecznej sporządził dwie Niebieskie Karty.
W roku bieżącym Kartę sporządzono w trzech rodzinach.

Ad. 5 Ocena jakości sporządzanych kontraktów socjalnych

W Ośrodku Pomocy Społecznej  w 2008 roku zostało zawartych 46 kontraktów
socjalnych, które dotyczą możliwości ubiegania się o emeryturę, a tym samym poprawienia
sytuacji materialnej rodziny, skierowania do prac społecznie – użytecznych, podjęcia leczenia
w Poradni Zdrowia Psychicznego czy umiejętności gospodarowania budżetem domowym.
Zostały one  zrealizowane. W grupie tej, 26 kontraktów dotyczyło realizacji Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7 poddziałanie 7.1.1 – rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – pod nazwą „Wykorzystaj szansę”.
W 2009 roku do dnia kontroli pracownicy socjalni spisali 18 kontraktów.

Kontrakty sporządzone są  prawidłowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.

Ad.6 Zbadanie procedury opracowania i uchwalenia przez gminę strategii rozwiązywania
problemów społecznych

Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i Gminy Włoszczowa
została wprowadzona w życie uchwałą  Nr XXIV/179/2005 z dnia 6 października 2005 r.
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywani Problemów Społecznych.

Został powołany Zespół ds. opracowania Strategii w skład którego weszli:
1. Budzyński Tadeusz- Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Czechowski Dariusz – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
3. Karpiński Ryszard – Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Rady Miejskiej.
4. Ślązak Michał – inspektor w Wydziale
5. Ślęzak Robert – inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich UM Włoszczowa

Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie Gminy Włoszczowa
została sporządzona w oparciu o dane będące w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej we
Włoszczowie, Urzędu Gminy, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Kielcach,
Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Zdrowia
Psychicznego i Poradni Odwykowej oraz pozostałych instytucji i organizacji
współpracujących z Ośrodkiem.

Strategia rozwiązywania problemów pomocy społecznej zorientowana jest na
rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami
i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w mieście oraz
instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: oświata, służba
zdrowia, sądownictwo, prokuratura.
W diagnozie zawarto charakterystykę miasta Włoszczowa oraz zdefiniowano dominujące
problemy społeczne takie jak:
- bezrobocie,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego,



- niepełnosprawność i długotrwała choroba,
- alkoholizm,
- potrzeba ochrony macierzyństwa,
- bezdomność,
- trudności w przystosowaniu do życia w rodzinie po opuszczeniu zakładu karnego,
- sieroctwo,
- problemy ludzi starszych.

W Strategii nie została sformułowana misja i wizja, nie przeprowadzono analizy SWOT.
Sformułowane na podstawie diagnozy problemów społecznych cele strategiczne i kierunki
działania opierają się przede wszystkim na realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej
programie pomocy społecznej  dla grup i osób objętych pomocą.

Nie został zawarty w strategii harmonogram działań na poszczególne lata z uwzględnieniem
źródeł finansowania i mierników osiągniętych celów.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowe poinformował, ze rozpoczęto już
wstępne prace mające na celu opracowanie i wdrożenie nowej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych  dla Miasta i Gminy Włoszczowa od 2010 r.
W związku z faktem, ze w dniu kontroli Burmistrz Włoszczowy był nieobecny,
przeprowadzono rozmowę z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowe na
temat konieczności opracowania nowej strategii. Udzielono również instruktażu  w zakresie
zasad budowania strategii i jej treści.

W okresie obowiązywania Strategii tj. od 2005 roku do 2009 r. zrealizowano
następujące działania objęte strategią:

Lp. Przyjęte założenia do realizacji Realizacja przyjętych założeń

1. Przystosowanie struktury ośrodka
pomocy społecznej do nowych zadań.

Realizacja polega na ciągłym
przystosowywaniu struktury ośrodka do
aktualnych potrzeb. Miedzy innymi do
realizacji zadań wynikających z ustawy o
świadczeniach rodzinnych została
utworzona sekcja świadczeń rodzinnych i
dodatków mieszkaniowych. Sekcja
realizuje również zadania wynikające z
ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

2. Rozwijanie infrastruktury socjalnej
stosownie do rozeznanych potrzeb, w
tym tworzenie:
Punktów konsultacyjnych oraz
poradnictwa dla rodzin.

Przy Klubie Integracji Społecznej
utworzony jest punkt konsultacyjny oraz
poradnictwa, w którym osoby lub rodziny
mogą skorzystać z porad prawnych oraz
psychologa.

Bazy rehabilitacji dla seniorów i osób
niepełnosprawnych.
Ośrodka usług opiekuńczo-
rehabilitacyjnych dla osób starszych i
niepełnosprawnych.
Centrum informacji dla osób
niepełnosprawnych.

Obecnie realizowany jest projekt z
PFRON mający na celu ograniczanie
skutków niepełnosprawności. W ramach
pozyskanych środków tworzony jest
„Punkt informacyjno-szkoleniowy, oraz
wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego”.



Ośrodka wsparcia dla chorych na
Alzheimera oraz ich rodzin.

Zdanie powyższe nie zostało jeszcze
zrealizowane. Realizacja uzależniona jest
od możliwości pozyskania środków
zewnętrznych.

Mieszkań wspólnotowych dla seniorów
i niepełnosprawnych.

Zadanie nie zostało zrealizowane ze
względu na brak programów z których
można byłoby pozyskać środki na ich
realizacje.

Klubu Integracji Społecznej Klub został utworzony, realizowane są w
nim zadania związane z udzieleniem
poradnictwa.

Ośrodka Interwencji Kryzysowej Ośrodek został utworzony przez
Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej,
jego siedziba znajduje się terenie
Włoszczowy.
Ze względu na brak możliwości
pozyskania środków na
współfinansowanie przedsięwzięcia,
ośrodek odstąpił od realizacji tego
zadania.

3 Rozszerzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy o 15 miejsc.

Obecnie od Środowiskowego Domu
Samopomocy przyjmowane są wszystkie
osoby które się kwalifikują i wyrażają
chęć uczestnictwa w zajęciach.

4 Organizowanie grup terapeutycznych
oraz grup wsparcia dla osób
uzależnionych, bezdomnych, ofiar
przemocy.

Obecnie grupa wsparcia zorganizowana
jest dla osób z problemem uzależnienia.
Grupa wsparcia działa przy klubie AA.
Pomieszczenia na działalność klubu AA,
udostępniane są przez ośrodek pomocy
społecznej.
Od lipca 2009 planowane jest
zorganizowanie grupy wsparcia dla ofiar
przemocy.

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 kwestii dożywiania należy
nadmienić, że dzieci i młodzież oraz dorośli otrzymują pełny obiad lub jedno gorące danie.
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 2 944
mieszkańców. Zachodzi zatem potrzeba zatrudnienia dodatkowych trzech pracowników
socjalnych. Pracownicy socjalni posiadają legitymacje służbowe 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.
W kontrolowanej jednostce kontrakty socjalne stosowane jako jeden z instrumentów pracy
socjalnej.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:
- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez pracowników
socjalnych i Kierownika kontrolowanej jednostki.
Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem placówki.

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
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 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
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 Smolanko Kierownik OPS

2. Barbara Nowak Dariusz Czechowski

3 Zofia Syska

Kielce, dn.17.04.2009 r,




