
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 04-08-2020

Znak: PSZ.I.431.5.2020PSZ.I.431.5.2020                                     

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę w Urzędzie Gminy Bogoria oraz Ośrodku Pomocy Społecznej w dniu

29 czerwca 2020 roku przeprowadził zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej 

i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

1. Agnieszka Krzysiek – koordynator kontroli – inspektor wojewódzki 

w Oddziale Planowania i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej, 

2. Barbara Nowak – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu 

Gminnego,

3. Aleksandra Klim – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Planowani i Realizacji 

Budżetu Polityki Społecznej,  

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr: 259/2020, 

260/2020 i 262/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku wydanych z upoważnienia Wojewody 

Świętokrzyskiego przez Panią Ewę Kopolovets, Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 

i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

Zakres kontroli

Kontrola zadania realizowanego przez gminę w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób 

niepełnosprawnych” – edycja 2019 z Funduszu Solidarnościowego.

1. Wywiązanie się Gminy z realizacji Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – 

edycja 2019 oraz umowy nr 5/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. między Wojewodą Świętokrzyskim 

a Gminą Bogoria.

2. Ocena prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie przyznawania specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych.



3. Sprawdzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii jest Pani Anna Czerwiec, główną 

księgową Pani Elżbieta Górska.

Kontrolujący wpisali się do księgi kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej pod pozycją 1/2020.

Okres objęty kontrolą: od 03.06 2019 r. do 31.12.2019 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

Zgodnie z § 25 Zarządzenia Nr 5/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 

2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznych 

przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przyjmuje się 

następującą skalę ocen kontrolowanej działalności:

 ocena pozytywna – gdy w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono jakichkolwiek 

nieprawidłowości lub uchybień albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter 

formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie 

finansowym, jak i wykonania zadań;

 ocena pozytywna z uchybieniami – gdy stwierdzone w toku kontroli uchybienia 

występowały w sposób powtarzający się, lecz miały one charakter wyłącznie formalny i nie 

powodowały następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, 

jak i wykonania zadań;

 ocena pozytywna z nieprawidłowościami – gdy stwierdzone nieprawidłowości nie 

przekraczały założonego dla kontroli progu istotności (ze względu na charakter, wartość lub 

kontekst), albo progu istotności ustalonego na podstawie cech ilościowych 

i jakościowych, założonego dla kontroli wykonania zadań;

 ocena negatywna – gdy stwierdzone nieprawidłowości przekraczają założony dla kontroli 

próg istotności (ze względu na charakter, wartość lub kontekst), albo próg istotności 

ustalony na podstawie cech ilościowych i jakościowych, założony dla kontroli wykonania 

zadań.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

1. Wywiązywanie się Gminy z realizacji Programu „Usługi opiekuńcze dla osób 

niepełnosprawnych” – edycja 2019 oraz Umowy nr 5/2019 zawartej w dniu 

3 czerwca 2019 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Bogoria.



Gmina wywiązuję się z celu Programu, którym jest zwiększenie liczby godzin świadczonych 

usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 

roku życia  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności jak również z orzeczeniem 

lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej 

egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie 

przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla dzieci 

do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności  łącznie ze wskazaniami:

a.  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku 

ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji

b.  konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Gmina zgodnie z założeniami programu nie pobierała odpłatności za te usługi zgodnie 

z Programem. Gmina realizuje usługi zgodnie z Uchwałą Nr XI/83/2019 Rady Gminy Bogoria 

z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usługi opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. Gmina 

realizowała usługi opiekuńcze w 2018 roku oraz wniosła wkład własny w wysokości 50 % kosztów 

realizacji usług opiekuńczych zgodne z założeniami Programu. Zgodnie z § 5  Umowy nr 5/2019  

zawartej w dniu 3 czerwca 2019 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Bogoria w 

sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Funduszu Solidarnościowego na 

dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, gmina zobowiązała się 

do umieszczania logo Ministerstwa na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych oraz 

informacyjnych dotyczących realizowanego zadania w sposób zapewniający jego dobrą 

widoczność. Na teczce „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 widnieje 

LOGO MRPiPS. Umowa o pracę zawarta w dniu 18 września 2019 r. pomiędzy OPS w Bogorii 

a opiekunką na czas określony od 18.09 – 31.12.2019 r. na ½ etatu, na stanowisku opiekunki osób 

starszych i niepełnosprawnych. Z akt osobowych wynika, że w/w opiekunka jest słuchaczem szkoły 

policealnej na kierunku opiekun medyczny, planowany termin zakończenia szkoły 31.08.2020 r. 

Na umowie o pracę, na zakresie czynności, na wszystkich dokumentach widnieje Logo MRPiPS. 

Na decyzjach brak Logo, na dowodach księgowych zamieszczono informację 



o tym, iż środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego, brak grafiki Logo MRPiPS, wydruki 

pochodzą z systemu komputerowego.

Gmina prowadziła promocje Programu poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń 

Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Ocena prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie przyznawania usług dla 

osób niepełnosprawnych oraz dokumentacji finansowo – księgowej.

     

W 2019 roku pomoc w formie usług opiekuńczych w ramach Programu pn. „Usługi opiekuńcze dla 

osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który był realizowany w ramach Funduszu 

Solidarnościowego skierowano do 1 osoby do 75 roku życia. Poddano kontroli umowę zawartą 

z realizatorami usług tj. umowa zawierała niezbędne informacje i była zgodna z wydaną decyzją.

Usługi świadczyła opiekunka zatrudniona na umowę o pracę na ½ etatu przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bogorii. 

Sprawdzono akta o numerze decyzji: 

- decyzja nr PS.IV.5122.40.2019 z 18.09.2019 r.; oraz decyzja zmieniająca

 decyzja nr PS.IV.5122.40.2019 z dnia 13.11.2019 r; zmieniająca liczbę godzin usług opiekuńczych 

z 8 godzin na 10 godzin tygodniowo. W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane

 dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny: 

wniosek o przyznanie usług, rodzinny wywiad środowiskowy, orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, oświadczenia lub 

zaświadczenia o dochodach i o otrzymywanych świadczeniach rodzinnych. 

W podstawie prawnej skontrolowanych decyzji administracyjnych odnotowano ustawę 

o pomocy społecznej, kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 13 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz.1358) w sprawie zweryfikowanych kryteriów 

dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz rozporządzenie Rady 

Ministrów, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1406 ze zm.) Akty prawne przywołane posiadały aktualne 

publikatory.  

W podstawie prawnej decyzji zespół kontrolny stwierdził brak ustawy z dnia                                

23 października 2018 roku o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U. z 2018, poz. 2192 ze zm.). 

W podstawie prawnej decyzji przywołano także Uchwałę  Nr XI/83/2019 Rady Gminy Bogoria 

z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia  szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 



warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania oraz 

upoważnienie kierownika do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.  

W orzeczeniu decyzji wpisano kto jest biorcą usług i podano wymiar tygodniowo w rozbiciu 

na poszczególne dni. W orzeczeniu decyzji informowano o okresie na jaki przyznano usługi, ilości 

godzin przyznanej pomocy, że pomoc przyznana jest nieodpłatnie. Sprawdzonym decyzjom, 

realizowanym przed ich uprawomocnieniem nadawano rygoru natychmiastowej wykonalności 

ze względu na ważny interes stron przywołując w podstawie art.108 kpa, informując o tym fakcie 

stronę w sentencji decyzji uzasadnieniu. W pouczeniach decyzji informowano wnioskodawcę 

o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka 

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Zamieszczono informacji o możliwości skorzystania 

z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego, mówiącego o zrzeczeniu się prawa 

do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, a z dniem doręczenia 

organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 

postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W uzasadnieniu decyzji określono zakres 

usług. Zdaniem zespołu kontrolującego zakres świadczonych usług powinien być zamieszczony 

w orzeczeniu decyzji. W orzeczeniu decyzji nie podano kosztu 1 godziny usług.

3. Sprawdzenie poprawności sporządzenia sprawozdania z realizacji usług oraz 

wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej.

       Zgodnie z Umową nr 5/2019 zawartej w dniu 3 czerwca 2019 r. pomiędzy Wojewodą 

Świętokrzyskim, a Gminą Bogorią, Wojewoda przekazał Gminie na wyodrębniony rachunek 

bankowy środki z programu w łącznej kwocie 10 560,00 zł, co stanowi 50% kwoty kosztów 

realizacji usług opiekuńczych zgodne z założeniami Programu. Zgodnie 

z rozliczeniem przekazanym Wojewodzie całkowity koszt świadczenia usług opiekuńczych wyniósł 

1 930,50 zł, z tego 965,25 zł kwota środków z FS, co stanowi 50 %. 

Gmina złożyła wniosek o świadczenie usług dla 2 osób, a realizowała usługę dla 1 osoby. Usługi 

realizowane były dla 1 osoby w łącznej liczbie godzin 117, natomiast z dokumentów wynika, 

iż zrealizowano 117,5 godzin, koszt usług został dofinansowany z Programu 58,5 godziny. 

Sprawdzono ewidencje czasu pracy wykonawcy usługi - liczba godzin zrealizowanych różni się o ½ 

godzinę ze sprawozdaniem. Zgodnie z notatką sporządzoną przez księgową i zatwierdzoną przez 

kierownika OPS do Programu zakwalifikowano 117 godzin opiekunki.

Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zawartej umowy otrzymał dotację w pełnej wysokości tj. 

10 560,00 zł, wykorzystano i rozliczono kwotę 965,25 zł. Pozostała kwota niewykorzystana dotacji 

wyniosła: 9 634,75 zł, z tego kwotę 7 591,33 zł zwrócono w dniu 03.01.2020 r., natomiast kwotę 



2 003,42 zł zwrócono po terminie w dniu 22.01.2020 r. Od zaległej dotacji zwrócono naliczone 

odsetki w kwocie 3,00 zł z konta podstawowego OPS.

Plan finansowy został podzielony na konto: 980-853-85326-4010-00 kwota 9 000,00 zł 

     980-853-85326-4110-00 kwota 1 560,00 zł 

20 grudnia 2019 r. zmniejszono plan 980-853-85326-4010-00 o kwotę 1 500,00 zł, a zwiększono 

plan konta 980-853-85326-4410-00 o kwotę 1 500,00 zł. Koszty delegacji są niekwalifikowane 

ze środków Funduszu Solidarnościowego.

OPS w dniu 27 grudnia 2019 r. z rachunku wskazanego w umowie o numerze 44 9431 0005 2002 

0202 7748 0029 zrefundował koszty:

1. Pobory opiekunki za wrzesień wraz ze składkami 201,01 zł

2. Koszty delegacji za wrzesień 52,66 zł

3. Pobory opiekunki za październik wraz ze składkami 709,42 zł

4. Pobory opiekunki za listopad wraz ze składkami 751,61zł

5. Koszty delegacji za październik 140,41 zł

6. Koszty delegacji za listopad 193,07 zł

Ogółem kwota refundacji 2 048,18 zł 

W dniu 30 grudnia OPS zrefundował:

7. Pobory opiekunki wraz ze składkami 622,09 zł

8. Koszty delegacji 298,40 zł

Ogółem kwota refundacji 920,49 zł

Reasumując wypływy z konta wyniosły 2 968,67 zł .

Niewykonany plan 7 591,33 zł został zwrócony na konto ŚUW 03.01.2020 r., 22.01.2020 r. Gmina 

Bogoria zwróciła środki na rachunek Wojewody w kwocie 2003,42 zł po terminie. Realizator 

zadania przedstawił pismo skierowane do Gminy Bogoria o zwrot środków finansowych na konto 

Wojewody wskazane w umowie w kwocie 2 003,42 zł. Ośrodek prowadził konto subsyntetyczne 

dla zadania „Jednostka 5 Solidarnościowy Fundusz”. Gmina dopiero w grudniu zaczęła prowadzić 

zgodnie z Umową wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową 

z realizacji zadania w ramach Programu, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych 

operacji księgowych. Brak podziału na środki własne i środki Funduszu Solidarnościowego. 

Zgodnie z założeniami Programu Gmina winna zwiększyć ilość godzin oraz środki na realizację 

usług opiekuńczych w roku 2019 w stosunku do 2018 roku. Wyjaśnienia Gminy z dnia 

27.01. 2020 r. wskazują, iż czynniki niezależne od realizatora zadania (brak zgłoszonych potrzeb od 

mieszkańców) uniemożliwiły spełnienie tego warunku.



Na tym czynności kontrolne zakończono

Wnioski i oceny:

1. Gmin Bogoria wywiązała się z realizacji Programu „Usługi opiekuńcze dla osób 

niepełnosprawnych” – edycja 2019 oraz Umowy nr 5/2019 zawartej 

w dniu 3 czerwca 2019 r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą 

Bogoria. Gmina realizuje usługi zgodnie z Uchwałą Uchwałę  Nr XI/83/2019 

Rady Gminy Bogoria z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia  

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania 

oraz upoważnienie kierownika do wydawania decyzji administracyjnych 

z zakresu pomocy społecznej. Wszystkie skontrolowane decyzje zawierały 

składniki określone w art.107 kodeksu postepowania administracyjnego, 

tj. oznaczenie właściwego organu administracji publicznej, datę wydania, 

oznaczenie strony, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne 

i prawne, pouczenie w jakim trybie służy odwołanie od decyzji, jak również 

podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji. W podstawie prawnej 

sprawdzonych decyzji nie podano ustawy z dnia 23 października 2018 r.  

o Funduszu Solidarnościowym. W pouczeniach decyzji informowano stronę 

o możliwości odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, oraz 

poinformowano klienta o możliwości skorzystania z art.127 a k.p.a., mówiącego 

o tym, że w trakcje biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się 

prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który 

wydał decyzję, a z dniem doręczenia organowi oświadczenia 

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania prze ostatnią ze stron 

postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W uzasadnieniu 

decyzji określono zakres usług. Zdaniem zespołu kontrolującego zakres 

świadczonych usług powinien być zamieszczony w orzeczeniu decyzji. 

W orzeczeniu decyzji nie podano kosztu 1 godziny usług.

2. Gmina częściowo wywiązała się z obowiązku zamieszczania logo Ministerstwa 

na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych oraz informacyjnych 



dotyczących realizowanego zadania w sposób zapewniający jego dobrą 

widoczność. Na umowie o pracę, na zakresie czynności, na wszystkich 

dokumentach widnieje Logo MRPiPS. Na decyzjach brak Logo MRPiPS, 

na dowodach księgowych zamieszczono informację o tym, iż środki pochodzą 

z Funduszu Solidarnościowego, brak grafiki Logo MRPiPS, wydruki pochodzą 

z systemu komputerowego. Gmina prowadziła promocje Programu poprzez 

wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Realizator zadnia w planie finansowym ujął paragraf 4410 – koszty delegacji 

krajowych, zgodnie z Programem jest to koszt niekwalifikowany.

4. Gmina prowadziła zgodnie z Umową wyodrębnioną dokumentację finansowo-

księgową i ewidencję księgową z realizacji zadania w ramach Programu, zgodnie 

z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. 

Brak podziału na środki własne i środki Funduszu Solidarnościowego.

Zgodnie z założeniami Programu Gmina winna zwiększyć ilość godzin oraz 

środków na realizację usług opiekuńczych w roku 2019 w stosunku do 2018 

roku. Wyjaśnienia Gminy z dnia 27.01. 2020 r. wskazują, iż czynniki niezależne 

od realizatora zadania (brak zgłoszonych potrzeb od mieszkańców) 

uniemożliwiły spełnienie tego warunku.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o:

1. Przywołanie w podstawie prawnej decyzji ustawę z dnia 23 października 2018 r.  

      o Funduszu Solidarnościowym. Zakres świadczonych usług należy zamieścić w orzeczeniu

      decyzji oraz należy podać koszt 1 godziny usług.

2. Zamieszczanie na umowach logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Na podstawie art.49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań 

mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, a także przekazanie – w terminie 30 dni 

roboczych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie 

wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach 

lub przyczynach nie podjęcia działań. Jednoczenie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli 



w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki 

odwoławcze.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Ewa Kopolovets

Dyrektor
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
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