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PS.I- 0932/ 3/2007

Pan
 Witold Wójcik
 Wójt Gminy  Słupia Konecka

 

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 
2004  roku,  nr  64,  poz.  593  ze  zmianami)  oraz  rozporządzenia  Ministra  Polityki 
Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 61, poz. 543 ze zmianami) informuję, że przeprowadzona w dniu 4 maja 
2007  roku  kontrola  doraźna  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Słupi 
Koneckiej wykazała nieprawidłowości w działalności jednostki w zakresie organizacji 
pracy i realizacji zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej  (Dz.  U.  Nr  64,  poz.  593 z  późn.  zm.).  Uchybienia  zostały  wykazane  na 
stronie 2 i 3  Sprawozdania z kontroli doraźnej gminnego ośrodka Pomocy Społecznej.

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami zaleca się:

1. zatrudnić  w  pełnym wymiarze  czasu  pracy  kierownika  jednostki,  zgodnie  z 
wymogami określonymi w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,

2. zatrudnić pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności (art. 110 
ust. 11 ustawy o pomocy społecznej), 

3. zmienić  zakres  czynności  aspirantowi  pracy  socjalnej  ze  względu  na  brak 
uprawnień do przeprowadzania wywiadów środowiskowych,

4. rozważyć możliwość dokonania przesunięcia pracowników w ramach aktualnej 
obsady  etatowej,  z  uwzględnieniem  wymaganych  kwalifikacji  na 
poszczególnych stanowiskach pracy,

5. przedstawić szczegółowe rozliczenie wykorzystania dotacji celowej w rozdziale 
85219, § 2030 za rok 2006 r., przekazanej z budżetu państwa na 2,5 etatu wraz 
z uzasadnieniem celowości i  zasadności poniesionych wydatków, biorąc pod 
uwagę liczbę zatrudnionych pracowników w stosunku do faktycznych etatów, z 
pominięciem etatu na świadczenia rodzinne,

6. poprawić warunki pracy Ośrodka,
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7. zabezpieczyć  w  budżecie  gminy  środki  na  utrzymanie  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej  i  wynagrodzenia  pracowników  proporcjonalnie  do  zakresu 
realizowanych zadań własnych gminy (art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy Gminnego 
pomocy społecznej).

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  w terminie  30 dni  od  daty 
otrzymania  wystąpienia  pokontrolnego,  powinien  zawiadomić  organ  prowadzący 
kontrolę o sposobie wykonania ww. zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania.


