
Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wiślicy

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy jest gminną jednostką organizacyjną
utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy
społecznej. Obszar działania obejmuje 20 sołectw, w których zamieszkuje 5 895 osób.
Wójtem Gminy jest Pan Stanisław Krzak.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy został powołany Uchwałą
Nr X/36/90 Gminnej Rady Narodowej w Wiślicy z dnia 22 lutego 1990 r. w sprawie
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiślicy”.

Ośrodek działa w oparciu o:

Statut stanowiący załącznik do Uchwały Nr XVII/103/2004 Rady Gminy w Wiślicy
z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Wiślicy. Zmiany do Statutu zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXXIV/207/2005 Rady
Gminy w Wiślicy z dnia 15 grudnia 2005 r, które dot. § 6 w którym dodano ustawę z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm)  oraz
ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
(Dz. U z 2005 Nr 86, poz.5682ze zm),

Regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy został wprowadzony
Zarządzeniem Nr 3 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 14 września
2004 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Aneksem z dnia 1 sierpnia 2008 roku rozszerzono zakres obowiązków Ośrodka Pomocy
Społecznej dodając w § 4 zadania z zakresu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego
zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz. U. Nr 192, poz.1738 ze zm). Regulamin został zatwierdzony przez Wójta
Gminy,
Regulamin określa strukturę organizacyjną, podział kompetencji, zadania poszczególnych
komórek, uprawnienia i obowiązki oraz inne zagadnienia związane z wewnętrzną organizacją
ośrodka.

Upoważnienie Wójta Gminy Wiślica z dnia 30 kwietnia 2004 r. do wydawania
decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
należących do właściwości gminy,

Upoważnienie Wójta Gminy Wiślica z dnia 30 kwietnia 2004 r do prowadzenia
postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji,

Upoważnienie Wójta Gminy Wiślica z dnia 6 września 2005 r. do prowadzenia
postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych
sprawach,

Upoważnienie z dnia 1 sierpnia 2008 r. Wójta Gminy Wiślica do prowadzenia
postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania
w tych sprawach decyzji administracyjnych.
Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy jest Pani Zofia Miruska.

Głównym problemem występującym w środowisku, wymagających interwencji OPS
jest bezrobocie.
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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
2. Barbara Nowak – specjalista

działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 323 i 324 z dnia 30 kwietnia 2009 roku
wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - Renatę
Segiecińską.
Kontrola została wpisana do Książki kontroli i instruktażu Urzędu Gminy pod pozycją nr 22.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 6 – 7 maja 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 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy
społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543).

Przedmiotem kontroli była:
1. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników pomocy społecznej z wymaganymi

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

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

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

5. Ocena jakości sporządzanych kontraktów socjalnych

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy mieści się w samodzielnym budynku
w Wiślicy przy ul. Batalionów Chłopskich 62, tel. 041 379 21 03. Zajmuje trzy
pomieszczenia usytuowane na piętrze, wyposażone w sprzęt umożliwiający wykonywanie
pracy biurowej. Warunki lokalowe są dobre i dają klientom możliwości swobodnego
przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.
Ośrodek posiada własny REGON 290829328 i NIP 655-16-86-491.
Wypłata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest w kasie Urzędu Gminy,
a świadczeń rodzinnych w Banku Spółdzielczym Busko Zdrój Oddział Wiślica.

Teren gminy został podzielony na dwa rejony opiekuńcze  proporcjonalnie do liczby
mieszkańców.
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Ad. 1 Ocena zgodności  zatrudnienia pracowników pomocy społecznej  z wymaganymi
kwalifikacjami.

W Ośrodku zatrudnionych jest 3 pracowników: kierownik oraz dwóch pracowników
socjalnych.

1. Zofia Miruska – zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy
na stanowisku kierownika od 1990 roku. W 1995 ukończyła Zespół Szkół
Medycznych im. J. Iżyckiej na Wydziale Pracowników Socjalnych w Kielcach
w zawodzie pracownika socjalnego. Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004
roku posiada również specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, którą
ukończyła w 1999 roku w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych
w Lublinie. Pani Miruska posiada ogółem 37 letni staż pracy, w tym 25 lat
w pomocy społecznej.

2. Janina Krzemień – starszy pracownik socjalny - zatrudniona w pełnym wymiarze
czasu pracy, umowa na czas nieokreślony. W 2000 roku ukończyła Prywatną Szkołę
Policealną Pracowników Służb Socjalnych w Kielcach, uzyskując tytuł pracownika
socjalnego. Obecnie dokształca się, jest w trakcie specjalizacji I stopnia w zawodzie
pracownika socjalnego. Oprócz świadczenia pracy socjalnej w środowisku zajmuje
się również sprawami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Pani
Krzemień legitymuje się 25 letnim stażem pracy, w tym 12 lat stanowi praca
w pomocy społecznej.

3. Elżbieta Kępska - pracownik socjalny, zatrudniona na pełny etat, umowa o pracę na
czas nieokreślony. W 1991 roku ukończyła Medyczne Studium Zawodowe na
Wydziale Pielęgniarstwa w Busku Zdroju, uzyskując zawód pielęgniarki
o specjalności pielęgniarstwo ogólne, w 2001 roku natomiast Prywatną Szkołę
Policealną Pracowników Służb Socjalnych dla Dorosłych w zawodzie pracownika
socjalnego. Obecnie jest w trakcie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika
socjalnego. Pani Kępska oprócz świadczenia pracy socjalnej w środowisku,
dodatkowo zajmuje się sprawami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Posiada ogółem 17 lat stażu pracy, w Ośrodku Pomocy Społecznej pracuje od marca
1998 roku.

Pracownicy socjalni posiadają legitymacje służbowe wydane według 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. Dodatkowo wszyscy pracownicy prowadzą sprawy związane ze
świadczeniami rodzinnymi.
Na dzień kontroli ilość pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy
Społecznej nie spełnia wymogów art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.
Ośrodek prowadzi rejestr pism, wpływających i wychodzących. Decyzje są wysyłane za
zwrotnym poświadczeniem odbioru lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

Ad. 2 Ocena trybu postępowania w sprawach dotyczących przyznawanie i wypłacanie
zasiłków stałych.

W roku 2008 pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 16 osób, w tym dla 6
samotnych. Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z art.18 ust.1 pkt 2
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ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust.1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Od stycznia do kwietnia 2009 zasiłki stałe wypłacane były dla 17 osób, aktualnie dla 12.
Kontroli poddano akta na podstawie, których wydano decyzje nr:
OPS 8122/12/2007, przedłużono świadczenie decyzją OPS 8122/7/20078 i OPS.8122/7-
2/2008 i OPS.8122/9/2009 (w systemie od 2001 roku); OPS 8122/12/2008 i OPS 8122/12-
2/2008 ( w systemie od 2000 roku); OPS 8122/13-2/2008; OPS 8122/7-2/2007; OPS
8122/11/2008 i OPS 8122/11-2/2008; OPS 8122/6-2/2007 i przedłużono decyzją OPS
8122/10/2008 oraz OPS 8122/10-2/2008; OPS 8122/3/2008 i  przedłużono decyzją OPS
8122/3-2/2008i OPS-8122/1/2209; OPS-8122/15/2208; OPS-8122/4/2209; OPS.8122/4/2008
oraz decyzja przedłużająca OPS.9122/4-2/2008; OPS.8122/8/2009, OPS.8122/1/2008
oraz decyzje przedłużające OPS.8122/1-2/2008, OPS.8122/1-3/2008; OPS.8122/8/2008
oraz decyzje przedłużające OPS.8122/8-2/2008 i OPS.8122/7/2009; OPS.8122/6/2009.
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 2008 roku Ośrodek opłacał składkę zdrowotną dla 12 osób. Do dnia
kontroli składki zdrowotne odprowadzane są za 10 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 o charakterze obowiązkowym

Zasiłki okresowe.

W roku 2008 pomocą okresową objęto 41 osób na kwotę 30 051 zł. Głównym
powodem  przyznawania pomocy było: bezrobocie - 26, długotrwała choroba - 10
i niepełnosprawność - 4. Kwoty zasiłków pokrywane były z dotacji celowej. Wysokość kwot
zasiłków jest zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej. Do dnia kontroli pomoc
okresową skierowano do 13 rodzin, w tym do 11, w których występuje problem
pozostawania bez pracy jednego z rodziców.
Kontroli poddano dokumentacje wszystkich osób objętych pomocą na mocy decyzji nr:
OPS.8123/31/2008; OPS.8123/8/2008; OPS.8123/8-3/2008; OPS.8123/8-2/2008;
OPS.8123/39/2008; OPS.8123/2/2009; OPS.8123/6/2008; OPS.8123/6-2/2008;
OPS.8123/7/2008; OPS.8123/7-2/2008; OPS.8123/7-3/2008; OPS.8123/29/2008;
OPS.8123/18/2008, OPS.8123/18-2/2008, OPS.8123/12/2009, OPS.8123/34/2008,
OPS.8123/6/2009, OPS.8123/11/2008, OPS.8123/11-2/2008, OPS.8123/15/2008,
OPS.8123/9/2009, OPS.8123/1/2008, OPS.8123/1/2009, OPS.8123/28/2008,
OPS.8123/11/2009.
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.

Pomoc przyznano w oparciu  o aktualne przepisy ustawy o pomocy społecznej,
Kodeksu postępowania administracyjnego oraz upoważnienie Kierownika GOPS do
wydawania decyzji. Informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do
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Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od
daty doręczenia decyzji. Do trybu i zasadności nie wnosi się uwag.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Pomocą w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
w 2008 roku objęto ogółem 538 osoby. Pomoc w formie posiłków otrzymało 297 dzieci
i młodzieży. Zasiłków celowych na zakup żywności udzielono dla 93 osób z 90 rodzin. Na
pomoc w formie posiłków Ośrodek wydatkował 34 117 zł, w tym z dotacji 17 385 zł i ze
środków własnych 16 732 zł., natomiast ogólny koszt Programu wyniósł 86 732 zł (dotacja
70 000 zł oraz 16 732 zł ze środków własnych).
W roku bieżącym do dnia kontroli pomocą udzieloną w ramach programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” objęto  ogółem 305 osób, w tym 240 z posiłków.

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

Lp. Jednostka
Ilość uczniów
dożywianych

Średni
koszt

posiłku

Rodzaj
posiłku

1. Gimnazjum w Wiślicy 83 0,93 zł bułka
2. Szkoła Podstawowa w Wiślicy 80 0,93 zł bułka
3. Szkoła Podstawowa w Hołudzy 27 1,09 zł bułka
4. Szkoła Podstawowa

w Chotelu Czerwonym 21 0,86 zł bułka
5 Szkoła Podstawowa

w Skotnikach Dolnych 32 0,86 zł bułka

W żadnej szkole na terenie gminy dożywianie nie jest prowadzone w formie gorącego
posiłku. Należy niezwłocznie zmienić formę dożywiania.
Pomoc w wyżej wymienionej formie 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 w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” nr: OPS.8121-P/68/2008; OPS.8121-P/59/2008; OPS.8121-
P/11/2008; OPS.8121-P/13/2008 oraz OPS.8121-P/13-2/2008; OPS.8121-P/77/2008;
OPS.8121-P/3/2009; OPS.8121/27/2008, OPS.8121-P/86/2008, OPS.8121/7-3/2008,
OPS.8121-P/58/2008, OPS.8121-P/28/2008, OPS.8121-P/28-2/2008, OPS.8121-P/28-3/2008,
OPS.8121-P/28-4/2008, OPS.8121-P/24/2009, OPS.8121-P/24-2/2009, OPS.8121-P/56/2008,
OPS.8121-P/5/2008, OPS.8121-P/35-2/2008, OPS.8121-P/26/2008, OPS.8121-P/20/2008,
OPS.8121-P/17/2008,
oraz pomoc w formie gorącego posiłku: OPS.8127-D/74/2008; OPS.8127-D/56/2008;
OPS.8127-D/45/2008, OPS.8127-D/52/2008, OPS.8127-D/62/2008, OPS.8127-D/104/2008
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.

Usługi opiekuńcze świadczone są przez dwie pomoce domowych zatrudnione przez
Ośrodek Pomocy Społecznej na umowę zlecenie. Wykonywane były w roku 2008 i są
aktualnie w dwóch środowiskach tj. u osoby samotnej oraz w rodzinie z 6-giem małych
dzieci i z dwiema osobami niepełnosprawnymi. Usługi świadczone są bezpłatnie.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada Uchwałę Nr XXII/104/2004 Rady
Gminy w Wiślicy z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
Sprawdzono następująca dokumentację: OPS.8131/1/2009; OPS-813/1/2008 oraz
przedłużono pomoc decyzją OPS-813/1-2/2008; OPS-813/2/2009; OPS-813/2/2008 OPS-
813/2-2/2008

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie 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.

Osoby wymagające opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, którym nie można było
zapewnić niezbędnej pomocy usługowej i opiekuńczej w miejscu zamieszkania, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej skierował do domów pomocy społecznej. W 2008 r. Ośrodek
skierował i opłacał za pięć osób umieszczonych w domu pomocy wydatkując na ten cel
kwotę 65 877 zł. W roku bieżącym w domach pomocy społecznej przebywa pięcioro
mieszkańców gminy, za które Ośrodek ponosi koszty utrzymania.

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.

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy oprócz
przeprowadzania wywiadów i prowadzenia pracy socjalnej w związku ze składanymi
wnioskami o pomoc, dojeżdżają do 10 osób wymagających szczególnego wsparcia i pomocy
tj:  do osób samotnych, niepełnosprawnych  i rodzin mających problemy z samodzielnym
prowadzeniem gospodarstwa domowego, nadużywaniem alkoholu oraz stosowaniem
przemocy w rodzinie.

Pracownicy socjalni na bieżąco współpracują z:
 pedagogiem szkolnym - współpraca polega na wspólnym rozwiązywaniu

problemów dotyczących uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej
sytuacji finansowej - udzielanie wsparcia na zakup  podręczników szkolnych,
opłacenie  śniadań, odpowiedniego ubrania  i  higieny osobistej dzieci;

 pielęgniarką środowiskową, z którą współpraca polega na wspólnym rozwiązywaniu
problemów dotyczących stanu zdrowia klientów pomocy społecznej,
pomoc przy kompletowaniu i wypełnianiu wniosków o ustalenie  stopnia
niepełnosprawności  , zamawianie wizyt  lekarskich;

 policją - współpraca polega na nakłonieniu osób stosujących przemoc oraz
uzależnionych do podjęcia działań mających na celu wyjściu z uzależnienia we
współpracy z Gminną Komisją  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto
ofiary przemocy informowane są o przysługujących im prawach i instytucjach
udzielających wsparcia i pomocy;

 sądem rodzinnym, z którym współpraca polega na wnioskowaniu o interwencję ze
strony sądu, z uwagi na fakt, że praca socjalna z rodziną nie daje oczekiwanych
rezultatów, a rodzina nie  stosuje się  do zaleceń  i ustaleń z pracownikiem
socjalnym, na czym cierpią małoletnie dzieci. W wyniku wspólnych działań, sąd
wydał  postanowienie o ograniczeniu prawa rodzicielskich dla  rodziny;
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 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej -
przeprowadzane są interwencje na wniosek pracownika socjalnego w miejscu
zamieszkania  u rodzin, w których występuje problem przemocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy w roku 2008 pozyskał sponsora, który
przekazał  na konto Ośrodka 1 000 zł. Pracownicy socjalni zakupili paczki zawierające
przybory szkolne słodycze, artykuły żywnościowe i dowieźli do miejsca  zamieszkania
23 dzieciom z okazji Mikołaja. Były to dzieci z rodzin niepełnych  znajdujące się
w szczególnie trudnej sytuacji (np. nagły zgon ojca, który pozostawił 6 dzieci
i niepełnosprawną żonę, zgon ojca alkoholika, samobójstwo ojca rodziny, który osierocił
czwórkę dzieci). W roku 2008 praca socjalna prowadzono była z 220 rodzinami.

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

W 2008 roku sporządzone zostały Niebieskie Karty u dwóch osób. Praca socjalna na
rzecz  osób i rodzin dotkniętych przemocą, poza współpracą Policją, realizowana jest poprzez
uczestnictwo w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Ad. 5 Ocena jakości sporządzanych kontraktów socjalnych

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Wiślicy w 2008 roku zostały zawarte
cztery kontrakty socjalne. Zawarte kontrakty z tą grupą osób miały na celu zaktywizowanie
ich do poszukiwania pracy we własnym zakresie oraz podniesienie  kwalifikacji
zawodowych. Osiągnięto założone cele.

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

Z informacji kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że w roku 2009
planowane jest zawarcie 10 kontraktów z osobami biorącymi udział w projekcie
systemowym w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej” pod nazwą „WĘDKA” – Program aktywizacji społeczno –
zawodowej osób bezrobotnych w Gminie Wiślica”.

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
przyznano celowo i zasadnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja
skompletowana prawidłowo i zawiera wszystkie niezbędne załączniki.
Dożywianie prowadzone jest w każdej szkole, ale tylko w formie bułki słodkiej z herbatą.
Należy dołożyć starań, aby w każdej szkole wydawany był gorący posiłek.
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 2 948 osób, a powinno być 2 000 ludności na pracownika. Należy rozważyć także
zatrudnienie pracownika, który prowadziłby sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych.
Kontrolujący stwierdzili także małą ilość zawartych kontraktów socjalnych  z osobami
korzystającymi z pomocy Ośrodka. Kontrakt nie jest wykorzystywany jako instrument 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.
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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 Zofia Miruska
2. . Barbara Nowak.

Kielce, dn 05-06-2009 r,


