
Protokół

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Busku - Zdroju

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Busku - Zdroju jest
wyodrębnioną  jednostką organizacyjną Gminy Busko - Zdrój.

Obszar działania obejmuje miasto Busko – Zdrój i 47 sołectw, w których
zamieszkuje ogółem 32 680 osób. Burmistrzem Miasta i Gminy  jest Pan Piotr Wąsowicz.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju został powołany
Uchwałą Nr XII/56/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Busko-Zdroju z dnia
16 marca 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju”, a utworzony na mocy Zarządzenia
Nr 1/90 Naczelnika Miasta i Gminy z dnia 26 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busko-Zdroju.

Ośrodek działa w oparciu o:

Uchwałę Nr XVI/179/2004 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27.05.2004 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busko-
Zdroju.

Pełnomocnictwo Znak: RNPKZ.I-0113/14/2009 z dn. 02.02.2009 r. upoważniające
p. o. Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
do działania w zakresie objętym Statutem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w tym w szczególności do zawierania umów cywilno-prawnych związanych
z gospodarowaniem powierzonym mieniem, zarządzaniem inwentarzem i majątkiem
Ośrodka, a także zaciągania zobowiązań finansowych w zakresie i wysokości przyjętej
w zatwierdzonym planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Busku-Zdroju;

Upoważnienie 16/2009 z dn. 05.02.2009 r. p. o. Dyrektora Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju do: 1. Załatwiania indywidualnych spraw z
zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania świadczeń rodzinnych
w postaci zasiłków rodzinnych i świadczeń opiekuńczych w postaci zasiłków
pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych w postaci zasiłków pielęgnacyjnych
określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 2. Załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zadań określonych
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 3. Wydawania decyzji
administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych;

Upoważnienie 17/2009 z dnia 05.02.2009 r. p. o. Dyrektora  Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju do: 1. Prowadzenia postępowań w sprawach
świadczeń z funduszu alimentacyjnego i do wydawania decyzji administracyjnych w tych
sprawach. 2. Prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. 3. Zgłaszania
informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych w razie powstania
zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy;

Zarządzenie Nr 28/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 20.03.2009
r. w sprawie: upoważnienia p. o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Busku-Zdroju do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz podejmowanie
czynności prawnych i faktycznych przy realizacji projektu pod nazwą: „Moja rodzina – mój
kapitał na przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII



Promocja integracji społecznej, Działanie 7,3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
integracji.

P. o. Dyrektora - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju
jest Pani Zofia Guz.

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

2. 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. Michał Siwierski – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu
Gminnego – kierownik zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia do kontroli
nr 752 z dnia 14 września 2009 roku wydanego z upoważnienia Wojewody
Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - Renatę Murawską,

2. Barbara Nowak – specjalista na podstawie upoważnienia do kontroli nr 754 z dnia
14 września 2009 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach - Renatę Murawską,

3. Grzegorz Trapcia – inspektor na podstawie upoważnienia nr 753 z dnia 14 września
2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
- Renatę Murawską

4. Zofia Syska – inspektor wojewódzki – koordynator na podstawie upoważnienia
nr 755 z dnia 14 września 2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody
Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - Renatę Murawską

Kontrola została wpisana do Książki kontroli i instruktażu Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Busku- Zdroju pod pozycją nr 30.

3.  Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 16, 18 i 24 września 2009 roku w oparciu o art. 28
ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
(tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206).

4. 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. Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej
2. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników ośrodka pomocy społecznej

z wymaganymi  kwalifikacjami.
3. Ocena sposobu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych

gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
4. Zbadanie procedury opracowania i uchwalenia przez gminę strategii rozwiązywania

problemów społecznych.

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

Ad. 1 Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju mieści się
w samodzielnym budynku będącym własnością Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,
Os. Kościuszki 2 a tel. 041 378 44 42.

Warunki lokalowe Ośrodka Pomocy Społecznej są dobre i dają klientom możliwości
swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

W budynku znajduje się również świetlica środowiskowa, kuchnia i stołówka oraz
noclegownia. Cała powierzchnia użytkowa wynosi 7 600 m2.
Ośrodek posiada własny REGON 003679742 i NIP 655-10-78-722.

Ze schematu organizacyjnego zawartego w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju wynika, że w strukturze Ośrodka są następujące
stanowiska pracy: dyrektor, kierownik działu administracyjno- gospodarczego wraz z
działem administracyjno-gospodarczym, sekcją obliczeniową i kuchnią, kierownik działu
pomocy środowiskowej, któremu podlega dział pomocy środowiskowej, sekcja pracowników
socjalnych, sekcja usług specjalistycznych i noclegownia, główny księgowy i dział
księgowości oraz dodatki mieszkaniowe, sekcja świadczeń rodzinnych, świetlica
środowiskowa i środowiskowy dom samopomocy (schemat organizacyjny Ośrodka Pomocy
Społecznej w Busku-Zdroju  zał. nr 1).

Ad.2 Ocena zgodności zatrudnienia pracowników ośrodka pomocy społecznej
z wymaganymi  kwalifikacjami.

1. Zofia Guz – p.o. dyrektora – zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy
od 2. II. 2009 roku, wykształcenie wyższe rolnicze. Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku posiada specjalizację z zakresu „Organizator pomocy
społecznej”. Staż pracy 30 lat z czego 4 lata w pomocy społecznej.

Wykaz zatrudnionych pracowników w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Busku – Zdroju przedstawia tabela.

Lp Nazwisko
i imię

Zajmowane
stanowisko

Wykształcenie Staż pracy
ogółem

Staż pracy
w pomocy
społecznej

1 Błaszczyk
Danuta

Kierownik Działu
Pomocy
Środowiskowej

wyższe magisterskie
kierunek praca socjalna

34 28

2 Błaszczyk
Krystyna

specjalista pracy
socjalnej

Medyczne Studium
Zawodowe wydz.

31 22



Pracowników socjalnych
+ specjalizacja

I stopnia
3 Gwadera

Beata
pracownik
socjalny

wyższe magisterskie
kierunek praca socjalna
+ specjalizacja. I. stop. -
w trakcie

5 4

4 Bernat
Anna

pracownik
socjalny

wyższe magisterskie
kierunek praca socjalna

2 1

5 Ciepliński
Radosław

specjalista pracy
socjalnej

wyższe-licencjat  kierunek
praca socjalna  oraz
specjalizacja .I .stopnia

29 26

6 Jabłońska
Joanna

pracownik
socjalny

wyższe magisterskie
kierunek praca socjalna

17 5 miesięcy

7 Kocjan
Teresa

specjalista pracy
socjalnej

Medyczne Studium
Zawodowe + specjalizacja
.I. stopnia oraz w trakcie
specjalizacja II. stopnia

31 28

8 Matusik
Anastazja

starszy pracownik
socjalny

Medyczne Studium
Zawodowe + specjalizacja
„organizacja. pomocy
.społecznej”

30 30

9 Mrożek
Ewa

pracownik
socjalny

wyższe-licencjat 3 3 miesiące

10 Nowak
Monika

pracownik
socjalny

Medyczne Studium
Zawodowe. + specjalizacja
.I stopnia

13 11

11 Sołtysiak
Grażyna

specjalista pracy
socjalnej

Medyczne Studium
Zawodowe + specjalizacja
I stopnia

31 31

12 Tokarz
Agata

specjalista pracy
socjalnej

Medyczne Studium
Zawodowe + specjalizacja
I .stopnia

25 20

13 Urban
Renata

specjalista pracy
socjalnej

Medyczne Studium
Zawodowe + specjalizacja
I. stopnia

27 27

14 Wołczyńska
Danuta

specjalista pracy
socjalnej

Medyczne Studium
Zawodowe + specjalizacja
I .stopnia

26 26

15 Wężowicz
Barbara

specjalista pracy
socjalnej

Medyczne Studium
Zawodowe + specjalizacja
I stopnia

37 32

16 Ściubisz
Elżbieta

pracownik
socjalny

Medyczne Studium
Zawodowe + specjalizacja
I stopnia

23 23

17 Lipiec
Beata ŚR

specjalista pracy
socjalnej

Medyczne Studium
Zawodowe + specjalizacja
I stopnia

19 19

18 Żmuda
Dorota ŚR

specjalista pracy
socjalnej

Medyczne Studium
Zawodowe + specjalizacja
I stopnia

28 28

19 Garula
Barbara

pielęgniarka
(usługi

Medyczne .Studium
Zawodowe wydz..

26 11



specjalistyczne). pielęgniarski.
20 Rusak

Mirosława
opiekun średnie –Technikum

.Rolnicze
33 11

21 Lech
Barbara

główna księgowa wyższe magisterskie –
Akademia Ekonomiczna

15 12

22 Piwowarczyk
Joanna

księgowa wyższe magisterskie –
Akademia Ekonomiczna

12 4

23 Dybka
Marzena

referent wyższe magisterskie -
politologia

18 6

24 Śledź
Helena

referent wyższe magisterskie -
finanse i bank.

13 13

25 Mrozik
Barbara

Kierownik Działu
Administracyjno -
Gospodarczego.

Medyczne Studium
Zawodowe wydz.
Pracowników socjalnych

33 19

26 Górak
Marta

referent Medyczne Studium
Zawodowe.

11 11

27 Ignacak
Lucyna

referent Średnie 28 4

28 Janik
Grażyna

samodzielny
.referent

wyższe magisterskie -
ekonomia

32 14

29 Płachta
Danuta

referent średnie- LO 27 13

30 Sołtysiak
Marian

referent średnie- Technikum
Chemiczne

27 13

31 Tomczyk
Małgorzata

referent wyższe magisterskie
pedagogiczne - nauczanie
początkowe

13 13

32 Nowak
Robert

informatyk wyższe inż. .informatyk 12 12

33 Sikora
Urszula

referent wyższe magisterskie
pedagogiczne

9 3

34 Cieplińska
Beata

referent wyższe-licencjat -doradca
.zawodowy

20 2

35 Mierzwa
Patrycja

pomoc
administracyjna

średnie ekonomiczne +
w trakcie II roku studia
pedagogiczne

1 1

36 Piperek
Ewa

Pracownik
socjalny -praca
biurowa bez
terenu

Medyczne Studium
Zawodowe wydz.
Pracowników socjalnych

28 28

37 Kania
Anna

Kierownik
świetlicy

wyższe-magisterskie 15 12

38 Lubański
Adam

Instruktor ds.
kult.oświatow. ½

wyższe – licencjat -
pedagogika

7 4

39 Karczewski
Mariusz

Instruktor  ter.
Zajęciowej .ŚDS

Medyczne Studium
Zawodowe kierunek  terapia
zajęciowa

13 11

40 Kuszyński
Cezary

Instruktor  ter.
Zajęciowej .ŚDS

wyższe –magisterskie -
psycholog

19 10

41 Piłat
Dorota

Instruktor  ter.
Zajęciowej .ŚDS

Medyczne Studium
Zawodowe kierunek  terapia
zajęciowa.

12 12

42 Szymańska Kierownik ŚDS wyższe -magisterskie 10 10



Gałązka
Renata

socjologia oraz specjalizacja
„organizacja .pomocy
społecznej”

43 Ciepliński
Władysław

konserwator-
dozorca

zasadnicze zawodowe 39 13

44 Pałka
Adam

kierowca zasadnicze zawodowe 32 4

45 Błachut
Lucyna

sprzątaczka zasadnicze zawodowe 15 13

46 Maj
Janina

Sprzątaczka 1/2 zasadnicze zawodowe 26 11

47 Gradzik
Renata

sprzątaczka średnie –technikum .rolnicze 5 0

48 Poborca
Małgorzata

Szef kuchni Medyczne Studium
Zawodowe -dietetyk

25 2

49 Sagan
Agnieszka

Pomoc kuchenna średnie ogólne 9 2

50 Jaroszek
Małgorzata

Pomoc kuchenna zasadnicze zawodowe 17 2

51 Majcher
Mariusz

Instr. d/s  k.o
(zastępstwo)

wyższe –licencjat -
pedagogika

3 4 miesiące

Dyrektor Ośrodka oraz pracownicy posiadają wymagane na danym stanowisku
kwalifikacje.

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.
Ilość pracowników socjalnych zatrudnionych w rejonach opiekuńczych nie spełnia
wymogów art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Na jednego zatrudnionego
pracownika socjalnego przypada 2179 mieszkańców.
W Ośrodku prowadzony jest rejestr pism, wpływających i wychodzących, w formie rejestru
kancelaryjnego.  Dokumentacja wpływająca ostemplowana jest pieczątką wpływu Ośrodka.
Decyzje klienci odbierali w siedzibie Ośrodka, za potwierdzeniem odbioru z datą
i własnoręcznym podpisem.

Ad. 3 Ocena sposobu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych
gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych i opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne.

W roku 2009 do dnia kontroli pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 97 osób,
w tym dla 73 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.
Kontroli poddano akta, na podstawie których wydano decyzje nr: PŚ/8125/127/05,
przedłużono świadczenie decyzją PŚ/8125/02/94/06, zmiana wysokości świadczenia
PŚ/8122/141/06; PŚ/8122/157/06, zmiana wysokości PŚ/8122/10/07 i PŚ/8122/27/09;
PŚ/8122-01/85/04 i zmiana wysokości PŚ/8122/183/06; PŚ/8122/86/08; PŚ/8122/71/09;



PŚ/8122/107/07 i decyzja przedłużająca PŚ/8122/87/08; PŚ/8122//08; PŚ/8122/110/07;
PŚ/8122/34/07 PŚ/8122/52/07 i decyzja przedłużająca PŚ/8122/28/09; PŚ/8122/51/09;
PŚ/8122/42/09; PŚ/8122/57/07 oraz decyzja zmieniająca PŚ/8122-01/1/09; PŚ/8122/26/09;
PŚ/8122/34/09.
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”. Do dnia kontroli Ośrodek opłaca składkę zdrowotna za 74 osób.
W stosunku do trybu i zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.
Nie wniesiono zastrzeżeń do skontrolowanej dokumentacji.

Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ustawy
o pomocy społecznej) i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych
przez gminę (art. 18 ustawy o pomocy społecznej).

Zapewnianie posiłku – dożywianie dzieci.

W okresie od stycznia do sierpnia 2009 roku pomocą w formie wieloletniego programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto ogółem 1 506 osób. Pomoc w formie
posiłków otrzymało 330 dzieci i młodzieży. Zasiłków celowych na zakup żywności
udzielono dla 1 368 osób z 432 rodzin na kwotę 306 445 zł. Ośrodek realizował także
w  pomoc żywnościową w formie rzeczowej.
Na pomoc w formie posiłków Ośrodek wydatkował 151 226 zł, Ogółem koszt programu do
31 sierpnia br. wyniósł 497 069 zł, w tym środki własne – 192 499 zł oraz dotacja z budżetu
304 570 zł.

Dożywianie prowadzone było w niżej wymienionych placówkach oświatowych :

Lp. Jednostka
Ilość uczniów
dożywianych

Średni
koszt

posiłku

Rodzaj
posiłku

1. Szkoła Podstawowa Nr 1
w Busku-Zdroju

13 3,50 zł jedno danie
gorące

2. Szkoła Podstawowa Nr 2
w Busku-Zdroju

26 3,50 zł jedno danie
gorące

3. Szkoła Podstawowa Nr 3
w Busku-Zdroju 26 3,50 zł

jedno danie
gorące

4. Szkoła Podstawowa
w Dobrowodzie

18 3,50 zł jedno danie
gorące

5. Szkoła Podstawowa
w Komedułach

17 3,50 zł jedno danie
gorące

6. Szkoła Podstawowa
w Kołaczkowicach

19 3,50 zł jedno danie
gorące

7. Szkoła Podstawowa
w Kostkach Dużych

7 3,50 zł jedno danie
gorące

8. Szkoła Podstawowa
w Siesławicach

14 3,50 zł jedno danie
gorące



9. Szkoła Podstawowa
w Słabkowicach

15 3,50 zł jedno danie
gorące

10. Szkoła Podstawowa
w Szńcu

19 3,50 zł całodzienne

11. Szkoła Podstawowa
w Szczaworyżu

16 3,50 zł jedno danie
gorące

12. Szkoła Podstawowa
w Zbludowicach

9 3,50 zł jedno danie
gorące

13. Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju 7 3,50 zł jedno danie
gorące

14. Gimnazjum Nr 2 w Busku-Zdroju 3 3,50 zł jedno danie
gorące

15. Gimnazjum w Podgajach 18 3,50 zł jedno danie
gorące

16. Gimnazjum w Zbludowicach 25 3,50 zł danie gorące

17.
SOSW w Broninie 2 7,00 zł całodzienne

18. SOSW „Górka” Busko-Zdrój 11 3,50 - 7 zł pełny obiad,
całodzienne

19. ZSTI Busko-Zdrój 1 6 zł pełny obiad
20. Przedszkole nr 1 „Smerfuś”

Busko-Zdrój
8 5,80 zł całodzienne

21. Przedszkole nr 2” Busko-Zdrój 13 4 zł całodzienne
22. Przedszkole nr 3  Busko-Zdrój 25 4 zł całodzienne
23. Przedszkole w Szańcu 3 3 zł całodzienne

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca posiłki za 14 dzieci, które uczęszczają do szkół
poza terenem miasta i gminy Busko- Zdrój. Koszt posiłków kształtował się od 2 zł do 7,00 zł.
Posiłki wydawane są  także przez stołówkę przy Ośrodku Pomocy Społecznej dla 139 osób,
w tym dla 62 osób finansowanych ze środków wieloletniego programu „Pomoc państwa
zakresie dożywiania”.
Pomoc w formie dożywiania dzieci i młodzieży udzielana była na wniosek: rodziców
dziecka.
Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczących decyzji
przyznających pomoc w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” o numerach: PŚ/8121/203/09; PŚ/8121/1122/09; PŚ/8121/1708/09;
PŚ/8121/259/09; PŚ/8121/612/09; PŚ/8121/3070/08; PŚ/8121/2347/09; PŚ/8121/895/09;
PŚ/8121/1590/09; PŚ/8121/2158/09; PŚ/8121/342/09; PŚ/8121/2005/09; PŚ/8121/786/09;
PŚ/8121/1342/09; PŚ/8121/1479/09; PŚ/8121/162/09; PŚ/8121/1281/09; PŚ/8121/1522/09;
PŚ/8121/1416/09; PŚ/8121/1595/09; PŚ/8121/2189/09; PŚ/8121/129/09; PŚ/8121/754/09;
PŚ/8121/1491/09; PŚ/8121/907/09; PŚ/8121/314/09; PŚ/8121/1799/09; PŚ/8121/2268/09;
PS/8121/335/09; PS/8121/598/09; PS/8121/964/09; PS/8121/188/09; PS/8121/2054/09;
PS/8121/229/09; PS/8121/630/09; PS/8121/848/09; PS/8121/1266/09;
PŚ/8121/28/09; PŚ/8121/76/09; PŚ/8121/82/09; PŚ/8121/115/09; PŚ/8121/152/09;
PŚ/8121/167/09; PŚ/8121/237/09; PŚ/8121/281/09; PŚ/8121/317/09; PŚ/8121/322/09;
PŚ/8121/333/09; PŚ/8121/515/09; PŚ/8121/517/09; PŚ/8121/522/09; PŚ/8121/616/09;
PŚ/8121/632/09; PŚ/8121/655/09; PŚ/8121/674/09; PŚ/8121/697/09; PŚ/8121/783/09;
PŚ/8121/931/09; PŚ/8121/979/09; PŚ/8121/1016/09; PŚ/8121/1017/09; PŚ/8121/1116/09;
PŚ/8121/1170/09; PŚ/8121/1172/09; PŚ/8121/1265/09; PŚ/8121/1325/09; PŚ/8121/1351/09;
PŚ/8121/1412/09; PŚ/8121/1473/09; PŚ/8121/1493/09; PŚ/8121/1612/09; PŚ/8121/1635/09;
PŚ/8121/1738/09; PŚ/8121/1780/09; PŚ/8121/1823/09; PŚ/8121/1871/09; PŚ/8121/2071/09;
PŚ/8121/2074/09; PŚ/8121/2069/09; PŚ/8121/2091/09; PŚ/8121/2131/09; PŚ/8121/2139/09;
PŚ/8121/2179/09; PŚ/8121/2204/09; PŚ/8121/2291/09; PŚ/8121/2308/09; PŚ/8121/2740/09;



Dożywianie w szkole i na stołówce:

PŚ/8125-01/11/09; PŚ/8125-01/28/09; PŚ/8125-01/61/09; PŚ/8125-01/93/09; PŚ/8125-
01/95/09; PŚ/8125-01/110/09; PŚ/8125-01/121/09; PŚ/8125-01/145/09; PŚ8125-01/154/09;
PŚ/8125-01/158/09; PŚ/8125-01/160/09; PŚ/8125-01/163/09; PŚ/8125-01/175/09; PŚ/8125-
01/178/09; PŚ/8125-01/182/09; PŚ/8125-01/188/09; PŚ/8125-01/70/09; PŚ/8125-01/146/09;
PŚ/8125/02/47/09; PŚ/8125-02/89/09; PŚ/8125-02/101/09; PŚ/8125-02/49/09; PŚ/8125-
02/51/09; PŚ/8125-02/67/09; PŚ/8125-02/76/09; PŚ/8125-02/88/09; PS/8125-01/39/09;
PS/8125-01/98/09
Dokumentacja stanowiąca podstawę do przyznania pomocy, określająca sytuację
materialno-bytową była kompletna.
Do trybu i zasadności przyznanej pomocy nie wniesiono zastrzeżeń.

Zasiłki okresowe.

Do 31.08. 2009 pomocą okresową objęto 96 osób. Głównym powodem udzielania
pomocy było bezrobocie – 86 osób. Zasiłki  pokrywane były ze dotacji celowej, a ogólny
koszt wyniósł 65 246 zł. Wysokość kwot zasiłków jest zgodna z art. 38 ustawy  o pomocy
społecznej.
Kontroli poddano dokumentacje osób objętych pomocą na mocy decyzji nr:
PŚ/8123/2/09; PŚ/8123/4/09; PŚ/8123/8/09; PŚ/8123/17/09; PŚ/8123/39/09; PŚ/8123/42/09;
PŚ/8123/50/09; PŚ/8123/53/09; PŚ/8123/57/09; PŚ/8123/60/09; PŚ/8123/71/09;
PŚ/8123/82/09; PŚ/8123/112/09; PŚ/8123/122/09; PŚ/8123/141/09; PŚ/8123/142/09;
PŚ/8123/143/09; PŚ/8123/123/09; PŚ/8123/117/09; PŚ/8123/31/09; PŚ/8123/70/09;
PŚ/8123/24/09; PŚ/8123/79/09; PŚ/8123/118/09.

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. Akta zawierały wywiady
przeprowadzone u osób, o których mowa w art. 103 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
zobowiązanych do pomocy na rzecz klienta.
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.

Przyznawania i wypłacanie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zasiłek celowy przyznawano
w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, w szczególności na pokrycie części lub
całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży.
W okresie objętym kontrola zasiłek celowy przyznano 2378 osobom oraz zasiłek celowy
specjalny 321 osobom.
Skontrolowano akta o numerach decyzji: PŚ/8121/12/09; PŚ/8121/26/09; PŚ/8121/69/09;
PŚ/8121/153/09; PŚ/8121/168/09; PŚ/8121/210/09; PŚ/8121/332/09; PŚ/8121/516/09;
PŚ/8121/633/09; PŚ/8121/656/09; PŚ/8121/659/09; PŚ/8121/675/09; PŚ/8121/753/09;
PŚ/8121/864/09; PŚ/8121/903/09; PŚ/8121/930/09; PŚ/8121/977/09; PŚ/8121/979/09;
PŚ/8121/1081/09; PŚ/8121/1134/09; PŚ/8121/1154/09; PŚ/8121/1169/09; PŚ/8121/1173/09;
PŚ/8121/1326/09; PŚ/8121/1362/09; PŚ/8121/1510/09; PŚ/8121/1611/09; PŚ/8121/1739/09;
PŚ/8121/1757/09; PŚ/8121/1825/09; PŚ/8121/1870/09; PŚ/8121/1973/09; PŚ/8121/1245/09;



PŚ/8121/2070/09; PŚ/8121/2090/09; PŚ/8121/2132/09; PŚ/8121/2180/09; PŚ/8121/2302/09;
PŚ/8121/2309/09; PŚ/8121/2741/09; PS/8121/966/09; PS/8121/511/09; PS/8121/736/09;
PS/8121/737/09; PS/8121/1023/09; PS/8121/1022/09; PS/8121/1269/09; PS/8121/1270/09;
PS/8121/1503/09; PS/8121/20; PŚ/8121/187/09; PŚ/8121/1049/09; PŚ/8121/260/09;
PŚ/8121/613/09; PŚ/8121/873/09; PŚ/8121/1359/09; PŚ/8121/1591/09; PŚ/8121/2159/09;
PŚ/8121/1072/09; PŚ/8121/1341/09; PŚ/8121/1480/09; PŚ/8121/2006/09; PŚ/8121/490/09;
PŚ/8121/1082/09; PŚ/8121/597/09; PŚ/8121/906/09; PŚ/8121/2167/09; PŚ/8121/30/09;
PŚ/8121/959 09; PŚ/8121/315/09; PŚ/8121/1065/09; PŚ/8121/451/09; PŚ/8121/618/09.

Zasiłki celowe specjalne :

PS/8121-01/64/09; PS/8121-01/150/09; PS/8121-01/213/09; PS/8121-01/259/09; PS/8121-
01/137/09 ; PŚ/8121-01/10/09; PŚ/8121-01/32/09; PŚ/8121-01/54/09; PŚ/8121-01/61/09;
PŚ/8121-01/65/09; PŚ/8121-01/70/09; PŚ/8121-01/73/09;  PŚ/8121-01/83/09; PŚ/8121-
01/118/09; PŚ/8121-01/119/09; PŚ/8121-01/137/09; PŚ/8121-01/152/09; PŚ/8121-01/160/09;
PŚ/8121-01/172/09; PŚ/8121-01/174/09; PŚ/8121-01/190/09; PŚ/8121-01/197/09; PŚ/8121-
01/208/09; PŚ/8121-01/215/09; PŚ/8121-01/217/09; PŚ/8121-01/222/09; PŚ/8121-01/228/09;
PŚ/8121-01/232/09; PŚ/8121-01/258/09; PŚ/8121-01/274/09; PŚ/8121-01/280/09; PŚ/8121-
01/291/09; PŚ/8121-01/308/09; PŚ/8121-01/312/09; PŚ/8121/145/09.

Zasiłek celowy specjalny przyznawano w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub
rodzinie, których dochody przekraczały ustawowe kryteria dochodowe w wysokości nie
przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub
rodziny. Najczęstszym powodem ubiegania się o zasiłek celowy specjalny były wydatki na
lekarstwa lub na leczenie, które były potwierdzane imiennymi rachunkami lub paragonami.
W trakcie kompletowania dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy zastosowano się
do § 7 rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego określającego
dokumenty, na podstawie których ustalano sytuacje osobista, dochodowa i majątkową osoby
lub rodziny. Terminowo rozpatrywano sprawy, zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Konstruowano decyzje przyznające świadczenia, zgodnie z art. 107 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego. Informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od
daty doręczenia decyzji. Odbiór decyzji był potwierdzony przez stronę. Nie wniesiono
zastrzeżeń do zasadności przyznawania świadczenia.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości
uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W 2009 roku do dnia kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju nie wydał żadnej
decyzji określającej uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.

Organizacja usług opiekuńczych na terenie gminy.

W myśl art. 50 ust.4 ustawy o pomocy społecznej  specjalistyczne usługi opiekuńcze
są to usługi dostosowane do poszczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób
świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania  i pobierania opłat za specjalistyczne
usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego
lub całkowitego  zwolnienia z tych opłat , ze względu na szczególne potrzeby osób



korzystających  z usług, reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005 roku
Nr 189,poz. 1598).

Stan faktyczny w zakresie sposobu  kwalifikowania  do pomocy w formie
specjalistycznych usług oraz prowadzenia dokumentacji oceniono na podstawie niżej
wymienionych numerach decyzji administracyjnych: US-8136-02/52/09; US-8136-02/53/09;
US-8136-02/58/09; US-8136-02/49/09; US-8136-02/52/09; US-8136-02/57/09;
Na podstawie analizy wyżej wymienionych akt nie stwierdzono nieprawidłowości
w kompletowaniu i realizacji tej formy pomocy. Specjalistyczne usługi realizowane  są u 34
osób.
Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze w 77 środowiskach.
Usługi wykonuje Niepubliczny Zakład Opieki Pielęgniarsko- Rehabilitacyjnej „Vena”
w Zbludowicach. Skontrolowano następujące akta osób objętych pomocą usługową:

PŚ/8136/02/09; PŚ/8136/03/09; PŚ/8136/15/09; PŚ/8136/25/09; PŚ/8136/26/09;
PŚ/8136/28/09; PŚ/8136/57/09 oraz decyzja zmieniająca PŚ/8136/64/09; PŚ/8136/60/09;

Pomoc świadczona jest odpłatnie. Zasady przyznawania usług  i pobierania odpłatności
reguluje Uchwała Nr XIV/174/2008 Rady Miejskiej w Busko-Zdroju z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie zasad odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania (Dz. Urz.
Województwa Świętokrzyskiego Nr 115 poz. 1632).

Osoby, które wymagały całodobowej opieki i pielęgnacji zostały umieszczone
w domu pomocy społecznej. Do dnia 31 sierpnia 2009 r. kontroli w domach pomocy
przebywało 23 osób, a odpłatność za wynosiła 201 182 zł.

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.

Pracą socjalną Ośrodek obejmuje w szczególności 141 środowisk. W przeważającej
liczbie praca ta polega do przywracaniu do funkcjonowania w środowisku i pełnienia ról
społecznych przez osoby  uzależnione od alkoholu. Osoby te były zgłaszane do Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierowane do udziału w spotkaniach
Klubów AA, a członkowie rodzin alkoholików są umawiani na spotkania z psychologiem,
pedagogiem , radcą prawnym  i terapeutą, którzy są zatrudnieni w Ośrodku  lub w PCPR.
Grupa specjalistów współpracuje na bieżąco z kadrą pracowników socjalnych
w rozwiązywaniu szczególnie trudnych sytuacji życiowych klientów Ośrodka (osób i rodzin).
Ośrodek utrzymuje kontakt z dyrektorami, wychowawcami i pedagogami ze szkół
podstawowych i ponadpodstawowych w celu  objęcia szczególną opieką dzieci z rodzin
dotkniętym alkoholizmem.

Drugą grupą osób z którą bardzo często podejmowana jest praca socjalna to osoby
przewlekle chore, niepełnosprawne, bez własnych środków do życia, wymagające orzeczenia
stopnia niepełnosprawności, usług opiekuńczych lub osoby które samodzielnie nie są zdolne
do funkcjonowania w środowisku. Przez działania pracownika socjalnego, które motywują
klienta do współpracy organizowana zostaje pomoc w formie usług opiekuńczych, posiłków,
a w razie konieczności umieszczenia w ZOL-u. Dotyczy to również pracy z osobami
z zaburzeniami psychicznymi. Praca pracownika socjalnego polega w tym przypadku na
współpracy z rodzinami chorego jeśli taka rodzina jest i chce współpracować w celu poprawy
sytuacji chorego. Dwukrotnie OPS występował do Sądu o przymusowe leczenie
psychiatryczne, jeden raz o całkowite ubezwłasnowolnienie klienta i jeden raz
o umieszczenie w Domu Pomocy  Społecznej.



Pracą socjalną obejmowane są też osoby długotrwale bezrobotne, które zagrożone są
wykluczeniem społecznym. Dotyczy to osób które są zarejestrowane w PUP jak i tych którzy
stają się bierni, zostają wyrejestrowani  i nie podejmują żadnych działań w celu poszukiwania
pracy na własną rękę.

Rodziny w których są osoby uzależnione są wieloproblemowe i często dochodzi
w nich do przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej .W rozwiązywaniu tych
problemów pracownicy Ośrodka współpracują z PCPR-em i Policją ( są to wspólne wyjazdy
z pracownikami tych instytucji w środowiska ).

Od stycznia do sierpnia 2009 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju
zostało założonych 10 Niebieskich Kart, przyjęto 7 zgłoszeń od Policji i pracownicy socjalni
zgłosili 5 przypadków przemocy w rodzinie na Policję.

W ramach projektu socjalnego utworzono grupę wsparcia dla kobiet ofiar przemocy
domowej pod hasłem : „ Nie jesteś sama ”. Realizacja projektu trwa od kwietnia br. W jej
ramach : przygotowano ankietę, przeprowadzono badania, przeanalizowano materiały
badawcze i analizę dokumentów : dane z Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i OPS dotyczące zjawiska przemocy na terenie  miasta i gminy
Busko-Zdrój od 10 VI 2009r.

Realizowane są spotkania grupy, której celem jest :
1. Motywowanie ofiar przemocy domowej do obrony swoich praw i podjęcie działań

zmierzających do zatrzymania przemocy.
2. Edukacji zmierzającej do zwiększenia zaufania we własne możliwości i podniesienia

poziomu samooceny.
3. Wspieranie i wzmacnianie w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w

społeczeństwie i rozwiązywanie problemów.
Spotkania grupy odbywają się w każdą środę od godz. 15.30 do 18 i adresowane są do kobiet
ofiar przemocy z ternu gminy. Nabór nastąpił poprzez wydanie plakietek i ulotek. Grupa
liczy 8-10 osób i ma charakter grupy otwartej w której członkostwo jest dobrowolne .

W kontrolowanym okresie pracownicy socjalni zawarli 98 kontraktów socjalnych,
w tym 32 zawarte w ramach programu Europejskiego Funduszu Socjalnego  „ Zainwestuj
w siebie – zmień swoją przyszłość ”.

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom
bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz aktywna integracja grupy osób,
które mają trudności  z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu społecznym .

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych korzystających z systemu wsparcia
pomocy społecznej. W ramach kursu zakwalifikowani bezrobotni mogą uzyskać uprawnienia
do prowadzenia samochodów ciężarowych (prawo jazdy kat „C”) i umiejętności asystenta ds.
pomocy rodzinie.

Projekt jest w trakcie realizacji i przeznaczony jest dla 54 osób. Do chwili obecnej
liczba klientów którzy zostali objęci kontraktem socjalnym w ramach projektu wynosi
32 osoby. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem do grudnia 2009 r. będą jeszcze objęte
kontraktem socjalnym i szkoleniami 22 osoby. Cały koszt projektu wynosi 446.903 zł  w tym
46.924,92 zł  to udział własny Ośrodka.

Podjęte przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działania w ramach
projektu przyczynią się do wyjścia grupy osób ze strefy bezrobocia przez zwiększenie ich
kwalifikacji zawodowych i zmianę postaw życiowych. Założenia projektu są zbieżne
z celami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2015 ( Uchwała RM
Nr XXXIX/401/2006 z 20.10.2006 ) .

Pozostałe podpisane kontrakty w ilości 66 sztuk dotyczyły zobowiązania członków
rodzin korzystających z pomocy OPS do podjęcia różnorodnych działań mających na celu
poprawę  swojej trudnej sytuacji życiowej. W szczególności dotyczyły aktywniejszego
poszukiwania zatrudnienia poprzez odwiedzanie miejscowych zakładów pracy
a w przypadku braku takich możliwości podejmowanie chociaż prac dorywczych
w rolnictwie lub budownictwie. Nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
członków rodzin motywuje się do rejestracji, podjęcia leczenia odwykowego, złożenia



dokumentów dotyczących ustalenia stopnia niepełnosprawności, wystąpienia do Sądu
o przyznanie alimentów na dzieci lub wniosków  do Komornika o ściąganie alimentów od
ojców dzieci. W większości przypadków ustalenia kontraktów zostają zrealizowane.

Kontrakt socjalny, a w szczególności praca socjalna ma na celu pomoc osobom
i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających
temu celowi realizowana jest przez Ośrodek

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z PKPS-em nawiązał
kontakt z Bankiem Żywności w ramach którego od marca 2009r. rozprowadzono wśród
najbiedniejszej ludności naszej gminy żywność.
Do września sprowadzono i rozdysponowano 21161 kg żywności .

Gmina na potrzeby magazynu przekazała nieodpłatnie budynek przy ul.
Broniewskiego na okres 3 lat.
Ośrodek comiesięcznie przygotowuje listy osób, które kwalifikują się do tego typu pomocy .
Pomoc żywnościowa obejmuje od 2,5 do 5 kg art. żywnościowych miesięcznie dla osoby,
rocznie nie mniej niż 30 kg i nie więcej niż 60 kg. Z pomocy tej skorzystało 483 rodzin
w których jest 1 425 osób.

Od 9 września .2009r w przekazanym przez Gminę budynku przy ul. Broniewskiego
funkcjonuje Centrum Pośrednictwa Informacji ds. Pomocy Rzeczowej. Centrum nie jest
magazynem lecz tylko bankiem zbierania i przekazywania informacji o osobach które
posiadają sprzęt RTV,   AGD,  meble i zabawki oraz akcesoria dziecięce ( wózki, łóżeczka,
wanienki, przewijaki ) i chcą je przekazać nieodpłatnie osobom potrzebującym.

Ad. 4 Zbadanie procedury opracowania i uchwalenia przez gminę strategii rozwiązywania
problemów społecznych

1. Zbadanie procedury opracowania i  uchwalenia  przez gminę „Strategii
rozwiązywania problemów społecznych” , w tym:
- powołanie Zespołu roboczego,
- opis diagnozy problemów społecznych występujących w gminie,
- opis analizy SWOT (szans i zagrożeń oraz słabych i mocnych stron gminy),
- harmonogram działań z podaniem kosztorysu na określone cele,
- realizacja strategii.

Gminna  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy
Busko-Zdrój na lata 2006-2015. została  przyjęta  Uchwałą  Nr III/17911/06  Rady  Miejskiej
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
Powołanie zespołu roboczego
Do prac nad tworzeniem strategii rozwiązywania problemów społecznych został wyłoniony
zespół w skład którego weszli przedstawiciele władz lokalnych oraz działających na terenie
miasta i gminy podmiotów mających wpływ na życie społeczności:

1. Wiesław Molisak – Radny Rady Miejskiej w Busku Zdroju
2. Renata Szymańska – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
3. Henryk Radosz – Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju
4. Piotr Wąsowicz – stowarzyszenie „ziemia Buska”
5. Leszek Siołek – sołtys sołectwa Wełecz
6. Zofia Żyła – sołtys sołectwa Błoniec
7. Irena Sobieraj – pedagog w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-

Zdroju
8. Krzysztof Guzikowski – inspektor w Wydziale Oświaty i Infrastruktury Społecznej

Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
9. Anna Papaj – inspektor w Wydziale Oświaty i Infrastruktury Społecznej Urzędu

Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
10. Wiesława Serafin – naczelnik Wydziału Obsługi Interesanta, Rady Miejskiej,

Promocji i Kontaktów Zagranicznych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju..



Zadaniem zespołu było wypracowanie diagnozy sytuacji społecznej  Gminy,
przeprowadzenie analizy SWOT, określenia wizji i misji Gminy,  zdefiniowanie
najważniejszych problemów społecznych  oraz dokonanie wyboru celów strategicznych i
operacyjnych.
Odbyły się 3 spotkania robocze zespołu tj: 18.08.2005, 26.09.2005 i 28.11.2005 r.
W dokumentacji dotyczącej pracy zespołu znajdują się listy obecności na posiedzeniach
zespołu.
W procesie tworzenia strategii korzystano z  informacji  przesłanych przez wszystkich
sołtysów z terenu gminy  w odpowiedzi na pismo znak.OIS-0114/18/05 z dnia 24.08.2005 r. ,
a także danych statystycznych  ze sprawozdań MPiPS oraz opracowań i analiz z
Powiatowego Urzędu Pracy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu
Gminy Busko-Zdrój.

Misja:

"Społeczność Gminy Busko-Zdrój stanowi społeczeństwo obywatelskie
zapewniające poprzez samoorganizację warunki prawidłowego funkcjonowania
każdemu mieszkańcowi".

Wizja:

„Wizja przyszłości zapewniającej efektywną profilaktykę i skuteczne
rozwiązywanie pojawiających się problemów społecznych zakłada systematyczne,
skoordynowane, oparte na sprawnym przepływie informacji i wzajemnym wspieraniu
pojawiających się inicjatyw działania wielu podmiotów – przedstawicielstw
poszczególnych sołectw i miasta, różnorodnych grup społecznych i zawodowych,
biorących współodpowiedzialność za kondycję społeczną mieszkańców”.

Analiza SWOT
Dla sporządzenia diagnozy problemów społecznych przeprowadzono analizę SWOT
na podstawie której  zidentyfikowano:
mocne strony gminy to m.in. :  infrastruktura uzdrowiskowa, fachowa kadra pozyskująca
środki z UE, działające na terenie miasta i gminy placówki kulturalno oświatowe
i pomocowe,  rozwijająca się agroturystyka i rolnictwo ekologiczne.
słabe strony: m.in.: brak rozbudowanego wolontariatu, słaby przepływ informacji pomiędzy
instytucjami na terenie miasta i gminy, ogromne dysproporcje w infrastrukturze technicznej
i społecznej pomiędzy poszczególnymi sołectwami, brak noclegowni dla kobiet.
szanse m.in.: instytucje otwarte na współpracę, rosnący popyt na agroturystykę i produkty
ekologiczne i wyroby regionalne,  możliwość pozyskania funduszy z UE i innych źródeł,
realizacja programów pomocowych.
zagrożenia m.in.: wysokie bezrobocie w całym kraju, duża konkurencyjność w
sąsiadujących gminach w pozyskiwaniu turystów oraz rynków zbytu na wyroby i usługi
regionalne,  napływ narkotyków z zewnątrz oraz moda na ich używanie w szkołach,
promowanie w mediach konsumpcyjnego stylu życia, atomizacja społeczeństwa.
Analiza i diagnoza  problemów społecznych.
Strategia zawiera szczegółową charakterystykę  gminy Busko-Zdrój  w takich obszarach jak:
1) położenie gminy
2) struktura demograficzna
3) rolnicza charakterystyka gminy
4) oświata i wychowanie – analiza sytuacji wychowawczej szkół i potrzeb uczniów została
opracowana m.in. na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży przez pedagogów
szkolnych
5) baza sportowo-rekreacyjna



6) stowarzyszenia działające na terenie gminy
7) stan bezpieczeństwa i porządku publicznego
8) rynek pracy
9) pomoc społeczna
Na podstawie przeprowadzonych analiz sporządzono diagnozę problemów społecznych
w Gminie Busko –Zdrój , z których najważniejsze to:
- duże bezrobocie na wsi
- dysfunkcje w rodzinie
- starzenie się społeczeństwa
W analizie powyższych problemów wskazano na przyczyny ich występowania oraz skutki,
jakie powodują.
Cele strategiczne i operacyjne
Na podstawie sporządzonej diagnozy problemów społecznych wyznaczono cele strategiczne
i operacyjne:

I. Cel strategiczny: Aktywna Społeczność lokalna
Cele operacyjne:
1. zaktywizowana ludność wiejska realizuje działania wynikające z lokalnej strategii

rozwoju obszarów wiejskich.
2. Sprawnie funkcjonuje centrum wolontariatu koordynacji organizacji pozarządowych.
II. Cel strategiczny: Sprawnie działająca sieć jednostek zapobiegających

dysfunkcjom społecznym
Cele  operacyjne:
1. Dzieci i młodzież objęte działaniami wspomagającymi ich rozwój
2. Wspierane rodziny prawidłowo wypełniają zwoje funkcje
III. Cel strategiczny: Prawidłowo funkcjonujący system wsparcia osób starszych.
Cele operacyjne:
1. Osoby  starsze znajdują w gminie odpowiednią do ich potrzeb opiekę
2. Osoby starsze służą swoja wiedzą i umiejętnościami społeczności lokalnej.

Harmonogram działań z podaniem kosztorysu na określone cele.
Sporządzono  „Plan niezbędnych działań w drodze do realizacji poszczególnych celów
operacyjnych stanowiących etapy dochodzenia do osiągnięcia celów strategicznych, które
uznano za niezbędne dla urzeczywistnienia misji niniejszej strategii” ( str 51-60 strategii-
zał.Nr…. do protokołu) zawierający harmonogram wdrażania projektów prowadzących do
realizacji celów operacyjnych. Harmonogram zawiera: nazwę projektu, termin realizacji
(miesiąc-rok), podmioty/osoby odpowiedzialne i współodpowiedzialne za realizację oraz
źródła finansowania.  W strategii na str.4 zapisano: „zespół  opracowujący strategię uznał, że
tworzenie szczegółowego harmonogramu kosztorysu kolejnych zadań i działań na okres 10
lat byłoby sprzeczne z ideą strategii rozumianą jako wybór najistotniejszych celów do
realizacji w długim przedziale czasowym”.

W strategii nie określono sposobu monitorowania i ewaluacji strategii. Nie powołano
zespołu ds. monitorowania strategii, nie wyznaczono koordynatora realizacji strategii, którym
zgodnie z art.110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U z 2008 r. Nr
115, poz. 728 z późn.zm) powinien być ośrodek pomocy społecznej.
Kontrolującym przedłożono pisemną informację (zał. Nr 2 do protokołu).
Z przedłożonej informacji wynika, że do dnia kontroli nie zrealizowano celu III zadanie 1
„uruchomienie i działanie dziennego domu pomocy społecznej” – termin realizacji do końca
2009 r.  Najważniejszą przeszkoda w realizacji tego celu jest brak lokalu na dps na terenie
miasta i gminy. Pozostałe zadania wyznaczone do realizacji do końca 2009 r. zostały
zrealizowane bądź są w trakcie realizacji.



Wnioski  z przeprowadzonej kontroli

W toku kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie sposobu ustalania uprawnień do
świadczeń z pomocy społecznej. Pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego i celowego, w
tym z wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano celowo
i zasadnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja jest skompletowana
prawidłowo i zawiera wszystkie niezbędne załączniki. Decyzje przekazywane są za
zwrotnym poręczeniem odbioru lub odbierane osobiście przez klientów pomocy społecznej.
Bardzo pozytywnym faktem jest, iż dożywianie prowadzone jest w każdej szkole na terenie
gminy w formie gorącego posiłku.
Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale
i nastawiony jest także na działania profilaktyczne wobec klientów.
Pracownicy socjalni i kierownik posiadają wymagane wykształcenie. Stan zatrudnienia
pracowników socjalnych jest niezgodny z art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 rok
o pomocy społecznej (Dz. U Nr 115, poz. 728), na  jednego pracownika przypada 2 179
osób, a powinno być 2 000 ludności na pracownika. Zachodzi zatem potrzeba zatrudnienia
dodatkowego pracownika socjalnych
Kontrolowany Ośrodek posiada bardzo dobre warunki lokalowe, w których klienci mają
swobodę przedstawienia swoich problemów w warunkach prywatności.
W sprawach organizacyjnych nie stwierdzono nieprawidłowości.
Z uwagi na fakt, że Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla  Miasta i Gminy
Busko-Zdrój opracowana jest  na okres 10 lat (2006-2015),  nie jest możliwe precyzyjne
zaplanowanie wszystkich działań. Dlatego konieczne jest monitorowanie i ewaluacja
strategii, aby w miarę potrzeb i możliwości móc aktualizować jej zapisy.
W strategii zapisano konieczność monitorowania i ewaluacji, nie określono jednak  sposobu,
w jaki ten proces będzie przebiegał,  nie powołano zespołu monitorującego realizację
strategii, nie wyznaczono koordynatora realizacji strategii.

6. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez pracowników
socjalnych i kierownika Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej
Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem placówki.

7. 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 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. Michał Siwierski p. o  Dyrektor

2..Grzegorz Trapcia Zofia Guz

3 Barbara Nowak.

4 Zofia Syska

Kielce, dn 26.10.2009 r,


