
Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Działoszycach

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach jest gminną
jednostką organizacyjną i budżetową utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań
zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Obszar działania obejmuje miasto
i 36 sołectw, w których zamieszkuje 5 600 osób.
Burmistrzem Miasta i Gminy jest Pan Zdzisław Leks.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach został powołany Uchwałą Nr  XI/47/90
Rady Narodowej Miasta i Gminy w Działoszycach z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą  „Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Działoszycach ”.

Ośrodek działa w oparciu o:
Statut stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 38 /VIII/2004 Rady Miejskiej

w Działoszycach w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Działoszycach.

W podstawie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej brak ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r finansach publicznych (Dz. U z 2005 Nr 249, poz.2104).

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podpisany
przez Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dnia 10 maja 2004 r.

Upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Działoszycach z dnia 30 kwietnia 2004
r. w zakresie pomocy społecznej należących do właściwości gminy Działoszyce
i prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych w tym także do wydawania
decyzji administracyjnych.
Kierownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działoszycach jest Pani
Barbara Wojewoda.

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

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. Michał Siwierski – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Zadaniami Samorządu
Gminnego

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

działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 270, 271, 269 i …. z dnia 21 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 Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej pod pozycją nr 3.
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III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 23 – 24 kwietnia 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 ośrodka pomocy społecznej
z wymaganymi kwalifikacjami.

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

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

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

5. Ocena jakości sporządzanych kontraktów socjalnych
6. Zbadanie procedury opracowania i uchwalenia przez gminę strategii

rozwiązywania problemów społecznych.

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

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach mieści się budynku
Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach przy ulicy Skalbmierskiej 5, tel. 041 35 - 26- 010.
Zajmuje dwa pomieszczenia usytuowane na drugim piętrze, wyposażone w sprzęt
umożliwiający wykonywanie pracy biurowej. Warunki lokalowe są trudne i nie dają klientom
możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów  w warunkach chroniących ich
prywatność. Ponadto w jednym pokoju znajdują się zarówno komputery jak i ksero.
Ośrodek posiada własny REGON 290955889 i NIP 662-14-76-624.
Świadczenia wypłacane są w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Działoszyce.

Teren gminy został podzielony na dwa rejony opiekuńcze proporcjonalnie do liczby
mieszkańców.

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

W Ośrodku zatrudnionych jest pięciu pracowników: kierownik, dwóch pracowników
socjalnych i dwie opiekunki domowe.

1. Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pani Barbara Wojewoda, zatrudniona na
czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku kierownika od
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1990 roku. Legitymuje się wykształceniem średnim ogólnym. Zgodnie z art. 122
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji
pomocy społecznej. Pani Kierownik posiada ogółem 34 letni staż pracy, w tym 32 lata
w pomocy społecznej.

2. Elżbieta Popiołek – pracownik socjalny, wykształcenie wyższe zawodowe. W 1993
roku ukończyła Medyczne Studium Zawodowe Wydział Pracowników Socjalnych
w Kielcach, uzyskując tytuł pracownika socjalnego. W 2006 roku ukończyła
Świętokrzyską Szkołę Wyższą w Kielcach kierunek Pedagogika resocjalizacyjna.
Staż pracy w pomocy społecznej 27 lat.

3. Łukasz Szostak – pracownik socjalny, wykształcenie wyższe, ukończył Akademię
Świętokrzyską na kierunku Politologia i Nauki Społeczne w zakresie samorządowym.
Posiada także ukończone Studia Podyplomowe w zakresie „Zasad wykorzystania
funduszy unijnych” na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
W Ośrodku zatrudniony od listopada 2003 roku, ogólny staż pracy 13 lat.

4. Krystyna Baran – opiekunka domowa, wykształcenie średnie ogólne oraz ukończony
kurs sióstr pogotowia PCK w 1984 roku zorganizowany przez Zarząd Wojewódzki
Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach.

5. Danuta Zmarlak – opiekunka domowa, wykształcenie podstawowe oraz kurs sióstr
pogotowia PCK.

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. Ponadto wszyscy pracownicy Ośrodka prowadzą świadczenia rodzinne.
Na dzień kontroli ilość pracowników socjalnych pracujących w rejonach opiekuńczych nie
spełnia wymogów art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Wyjścia służbowe w teren
pracownicy socjalni odnotowują w „książce ewidencji wyjść służbowych”.
Ośrodek nie prowadzi rejestr pism, wpływających i wychodzących. Wszystkie sprawy
rejestrowane są w książce korespondencyjnej Urzędu Miasta i Gminy ( oświadczenie
kierownika w powyższej sprawie w załączeniu).
Decyzje są odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

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

W roku 2008 pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla 32 osób, w tym dla 21
samotnych. W roku bieżącym, do dnia kontroli, zasiłek stały otrzymuje 29 osób. Ośrodek
opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z art.18 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy
społecznej oraz art. 66 ust.1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.

Kontroli poddano akta na podstawie, których wydano decyzje nr: 8141/33/2008 (zły
publikator ustawy o pomocy społecznej); 8141/31/2007; 8141/18/2007 (w systemie od 2005
roku); 8141/7/2007; 8141/20/2006; 8141/24/2009; 8141/12/2006 i zmiana wysokości
8141/12/2006; 8141/12/2008; 8141/31/2009; 8141/2/2006 (wydana na czas określony do
2010 roku); 8141/15/2006 (wydana na czas nieokreślony) - brak aktualizacji wywiadu
środowiskowego); 8141/13/2008; 8141/32/2008; 8141/27/2008; 8141/1/2008; 8141/1/2009.
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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 Urzędu Miasta i Gminy. Od
października 2006 r. dokonywano przeliczenia zasiłku w związku ze zmianą kryteriów
dochodowych oraz wysokości świadczenia. W decyzjach informowano stronę, że „za osoby
pobierające zasiłek stały organ orzekający odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne
do ZUS. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje prawo do
świadczeń zdrowotnych”. W roku 2008 Ośrodek opłaca składkę zdrowotną dla 32 osób.
W stosunku do trybu i zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

Ad. 3 Ocena sposobu realizacji zadań własnych gminy

Zasiłki okresowe.

W roku 2008 pomocą okresową objęto 86 osób na kwotę 59 648 zł. Głównym
powodem  przyznawania pomocy było bezrobocie. Wysokość kwot zasiłków w większości
przypadków jest zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek nie wypłaca
groszowych końcówek – dot. głównie osób samotnie gospodarujących.
W roku bieżącym do dnia kontroli zasiłek okresowy wypłacono dla 14 osób pozostających
bez pracy.
Kontroli poddano dokumentacje następujących osób objętych pomocą na mocy decyzji nr:

Ro 8141/10/2009; Ro 8141/70/2008; Ro 8141/68/2008; Ro 8141/9/2009; Ro
8141/77/2008; Ro 8141/76/2008 (w systemie pomocy od 1998 r); Ro 8141/7/2009; Ro
8141/72 i 73/2009; Ro 8141/11/2009 (w systemie od 1998 roku); Ro 8141/67/2008
i przedłużająca świadczenie Ro 8141/67a/2008; Ro 8141/12/2009; Ro 8141/74/2008; Ro
8141/77/2008; Ro 8141/70/2008; Ro 8141/76/2008 RO 8141/5/2008; Ro 8141/4/2009 (brak
daty odbioru decyzji);Ro 8141/2/2009 (brak daty odbioru decyzji);Ro 8141/6/2009 (brak daty
odbioru decyzji);Ro 8141/1/2009 (brak daty odbioru decyzji);Ro 8141/8/2009 (brak daty
odbioru decyzji).

Przeprowadzona kontrola zasiłków okresowych wykazała nieprawidłowości
w wydawanych decyzjach tj. w podstawie prawnej w oparciu o którą Ośrodek przyznaje
pomoc - w dalszym ciągu Ośrodek powołuje się na ustawę o pomocy społecznej z 12 marca
2004 r opublikowaną w Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz.593. Dalsza część decyzji zawierała
przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz upoważnienie Kierownika OPS do
wydawania decyzji. Informowano także stronę o możliwości wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od
daty doręczenia decyzji.

Sprawdzone 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. Nie wszystkie decyzje miały datę ich odbioru.

Do trybu i zasadności nie wnosi się uwag.

Zapewnianie posiłku – dożywianie dzieci.

W roku 2008 pomocą w formie wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” objęto ogółem 276 osób, w tym na wsi 141. Pomoc w formie obiadów
otrzymało 179 dzieci i młodzieży. Zasiłków celowych na zakup żywności udzielono dla 97
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osób z 48 rodzin. Na pomoc w formie posiłków Ośrodek wydatkował 50 427 zł. Ogólny
koszt Programu wyniósł 62 500 zł, w tym środki własne 12 500 zł i 50 000 zł z dotacji .
Do dnia kontroli pomocą w formie posiłków objęto 189 osób

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

Lp. Jednostka
Ilość

uczniów
dożywianych

w 2009 r.

Średni
koszt

posiłku

Rodzaj
posiłku

1. Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum w
Działoszycach

94 1,00 zł gorący
posiłek

2. Szkoła Podstawowa
w Stępocicach

46 1,50 zł kanapki

3. Szkoła Podstawowa
w Dzierążni

23 1,60 zł kanapki

4. Przedszkole
w Działoszycach

11 3,50 zł gorący
posiłek

Pomoc w formie dożywiania dzieci i młodzieży udzielana była na wniosek: rodziców
dziecka, dyrektora szkoły, do której uczęszczało dziecko lub pracownika socjalnego.
Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców o decyzji
przyznającej pomoc w formie gorącego posiłku w ramach realizacji wieloletniego programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o numerach: 46/2008; 10/2008; 30/2008; 12/2008;
4/2008; 22/2008; 13/2008; 33/20008; 16/2008; 29/2008
Dokumentacja stanowiąca podstawę do przyznania pomocy, określająca sytuację
materialno-bytową była kompletna. W trzech ostatnich  nie uzupełnione były wywiady
środowiskowe.
Do trybu i zasadności przyznanej pomocy nie wniesiono zastrzeżeń.

Organizacja usług opiekuńczych na terenie gminy.

Usługi opiekuńcze świadczone są przez dwie opiekunki domowe zatrudnione przez
Ośrodek Pomocy Społecznej i wykonywane były w roku 2008 u 9 osób. W roku bieżącym
pomoc kierowana jest do 6 osób.

Odpłatność za usługę pobierana była zgodnie z Decyzją Zarządu Miasta i Gminy
w Działoszycach z dnia 22 grudnia 1992 roku (protokół nr 20/92), która wynosi 10 %
wysokości otrzymywanego świadczenia. Dokument ten jest już nieaktualny, ponieważ od
2003 roku nie ma już zarządów.

Sprawdzono dokumentację o numerach decyzji: 6/2008; /2008; 4/2009; 5/2008;
5/2009; 1/2009; 2/2009; 3/2009.
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, które wymagały całodobowej pielęgnacji zostały skierowane do domu
pomocy społecznej. W roku 2008 Ośrodek opłacał za 2 osoby umieszczone w domach
pomocy społecznej. Na te cel w roku ubiegłym wydatkowano kwotę 37 715 zł. W roku
bieżącym Ośrodek opłaca za pobyt 2 osobom.
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Ad.4 Kontrola pracy socjalnej jako procesu wspomagania osób i rodzin , w tym „Niebieskiej
Karty”

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

Podejmowane przez pracowników socjalnych działania w tym zakresie
odnotowywane są w wywiadach środowiskowych lub kartotece pracownika socjalnego.
W grupie tej są osoby, które nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej.

Praca w tym obszarze dotyczy wzbudzania motywacji do podejmowania  starań
i dążeń w integracji ze środowiskiem i  powrotu do prawidłowego pełnienia ról społecznych,
odbudowywania więzi rodzinnych, mobilizacji do uczestnictwa w realizowanych projektach,
korzystania z dostępnych form wsparcia, głównie tych pozafinansowych. Dotyczy różnych
grup społecznych pozostających w kręgu zainteresowań pomocy  społecznej: bezrobotni,
niepełnosprawni, rodziny dotknięte różnego rodzaju dysfunkcjami i niewydolne
wychowawczo.

W roku 2008 pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej pracą socjalną objęli
150 rodzin. Do dnia kontroli praca socjalna prowadzona jest z 56 rodzinami.

W roku ubiegłym Ośrodek Pomocy Społecznej nie sporządził ani jednej Niebieskiej
Karty. Posterunek Policji przekazał informację o 39 interwencjach w 29 rodzinach.

Wspólna interwencja pracownika socjalnego  i policji miała miejsce w czterech
środowiskach.

W roku bieżącym miejscowy Posterunek interweniował w pięciu rodzinach, będących
klientami Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ad. 5 Ocena jakości sporządzanych kontraktów socjalnych

W Ośrodku Pomocy Społecznej  w 2008 roku nie zawarto ani jednego kontraktu
socjalnego.
W 2009 roku do dnia kontroli pracownicy socjalni też nie spisali żadnego kontraktu.

Z informacji uzyskanej od Kierownika Ośrodka wynika, że w roku bieżącym planuje
się spisać kontrakt z 10 osobami, które wezmą udział w realizacji projektu systemowego
POKL.

Ad.6 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.

Uchwałą  Nr III/17911/06  Rady  Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. została
przyjęta  Gminna  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2011.
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W 2008 roku rozpoczęto proces aktualizacji strategii. Potrzeba aktualizacji Strategii
wyniknęła z faktu, że posiadanie aktualnego dokumentu, jakim jest Gminna Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych jest podstawą do ubiegania się przez Gminę o
środki z Banku Światowego na realizację Programu Integracji Społecznej - Poakcesyjnego
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich oraz środków Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
W ramach  POKL podzadanie 7.11.  Gmina ubiega się o środki na  realizacje projektu
systemowego „Aktywni na lokalnym rynku pracy”. Na dzień kontroli projekt zaopiniowany
pozytywnie pod względem formalnym został przekazany do oceny merytorycznej.
Z uzyskanych w ramach tego projektu środków można np. zatrudnić pracowników
socjalnych do poziomu wskaźnika wymaganego przez ustawę.
Powołanie zespołu roboczego
Prace na aktualizacją strategii przebiegały w trzech etapach:
Pierwszy etap : powołanie zespołu roboczego w skład którego weszli:

1. Krystyna Ciszek – koordynator, z-ca Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce
2. Barbara Wojewoda – Kierownik MGOPS w Działoszycach
3. Elzbieta Popiołek – pracownik  socjalny MGOPS
4. Łukasz Szostak - pracownik  socjalny MGOPS
5. Marek Gwiazda – członek Rady Miejskiej
6. Stanisław Woźniak - członek Rady Miejskiej
7. Henryk Gołąb – Sołtys Sołectwa Pierocice

Drugi etap : warsztaty, których celem było:
- przedstawienie doświadczeń liderów lokalnych w kwestii działalności na rzecz

społeczności lokalnej,
- sporządzenie diagnozy problemów i zjawisk społecznych występujących w gminie,
- analiza przyczyn powstawania problemów społecznych (w oparciu o opracowanie drzew

problemowych),
- zebranie propozycji usług społecznych, które należałoby uwzględnić w strategii
Trzeci etap : Wypracowanie koncepcji i projektów stanowiących odpowiedź na problemy
społeczne.
W warsztatach uczestniczyli, oprócz członków Zespołu  przedstawiciele sołectw, radni,
dyrektorzy szkół i przedszkoli, organizacji pozarządowych (OSP) i społeczności lokalnej.

Strategia zawiera szczegółową charakterystykę Gminy Działoszyce w takich
obszarach jak: położenie Gminy, analiza demograficzna, kwestia mieszkaniowa, rynek pracy
i zatrudnienie, system opieki zdrowotnej, edukacja i opieka nad dzieckiem, system opieki nad
osobami starszymi i system pomocy społecznej.  Charakterystyka poparta jest analizą
statystyczną przeprowadzoną w oparciu o dane GUS,  oraz dane statystyczne i materiały
będące w dyspozycji gminy.
Analiza SWOT
Dla sporządzenia diagnozy problemów społecznych przeprowadzono analizę SWOT
na podstawie której  zidentyfikowano:
mocne strony gminy : potencjał ludzki,  zaplecze kulturalno-oświatowe tj. szkoły, gminne
centrum kultury, lokalne świetlice,  zasoby dziedzictwa kulturowego (zabytki), przyrodnicze
i ekologiczne walory gminy sprzyjające rozwojowi agroturystyki, znaczne ilości kopalin,
dobra siec dróg, dobra jakość gleb,
słabe strony: m.in.: wysoki poziom bezrobocia szczególnie w Działoszycach,  brak bazy dla
rozwoju turystyki ( zbiorników wodnych , lasów, rozproszenie obiektów zabytkowych i ich
zły stan techniczny),  brak sieci kanalizacyjnej w gminie,  mała liczba firm i podmiotów
gospodarczych generujących nowe miejsca pracy,  rozdrobnienie agrarne i brak lokalnych
organizacji rolniczych i producenckich, niskie wpływy do budżetu gminy z podatków, mała
liczba świetlic i placówek sprzyjających integracji i rozwojowi kulturalnemu
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i intelektualnemu mieszkańców, brak dostępności w gminie do specjalistycznej opieki
lekarskiej.
szanse m.in.: przebieg ważnych tras komunikacyjnych łączących duże aglomeracje szansą na
przyciągnięcie inwestorów, pozytywne nastawienie władz gminy  i otwarcie na inwestycje
z zewnątrz, wzrost koniunktury na produkty rolne, dostępność środków z funduszy unijnych,
możliwych do wykorzystania w celach prorozwojowych.
zagrożenia m.in.: położenie gminy w peryferyjnej części województwa, daleko od miast
wojewódzkich i urzędów centralnych,  gospodarczych, opieki zdrowotnej czy oświaty,
utrzymująca  się tendencja odpływu wykształconej młodzieży do większych aglomeracji lub
do pracy za granicą, długotrwała dekoniunktura na produkty rolne, wzrost kosztów produkcji
rolnej, niekorzystne trendy w polityce podatkowej państwa, pogarszająca się sytuacja
demograficzna państwa.
Diagnoza  problemów społecznych
Na podstawie przeprowadzonych analiz sporządzono diagnozę problemów społecznych
w Gminie Działoszyce, z których najważniejsze to:
- mała liczba zakładów pracy na terenie gminy i niska zdolność członków społeczności

do tworzenia własnej działalności,  słabe umiejętności przystosowania się społeczności
do zmian na rynku pracy,

- duża dezintegracja społeczna oraz negatywne emocje w relacjach międzyludzkich,
- nieobecność organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji) także w obszarze

rolnictwa,
- małe zdolności władz sektora gospodarczego w gminie oraz samej społeczności lokalnej

do zdobywania środków zewnętrznych, zarówno krajowych jak i unijnych,
- typowo rolniczy charakter gospodarstw rolnych
Misja:
„Wszechstronny rozwój gminy - rozwój w oparciu o optymalne wykorzystanie istniejących
potencjałów”
Wizja
„Gmina Działoszyce- gminą przyjazną dla wszystkich mieszkańców, gości i turystów, dążącą
do wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej w oparciu o oddolne inicjatywy społeczne
przeciwdziałające marginalizacji społecznej, aktywizujące lokalny rynek pracy, aktywnie
tworzące lokalną kulturę oraz promujące walory środowiska naturalnego, krzewiące
wartości historyczne we współpracy z lokalnymi władzami i podmiotami sektora
gospodarczego”.

Harmonogram działań z podaniem kosztorysu na określone cele.
Na podstawie sporządzonej diagnozy problemów społecznych  zdefiniowano cele główne tj:
- zwiększenie szans rozwojowych i edukacyjnych społeczności,
- wzrost aktywności i integracji społecznej,
- wspieranie osób i rodzin potrzebujących pomocy oraz osób i grup dotkniętych

wykluczeniem społecznym,
- rozwijanie przedsiębiorczości i przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia,
- promowanie rodzimej historii, tradycji i kultury

Dla poszczególnych celów głównych  wyznaczono cele operacyjne oraz działania
służące do ich osiągnięcia .

Sporządzono harmonogram realizacji poszczególnych zadań do realizacji których
wyznaczono instytucje odpowiedzialne za realizację, określono źródła finansowania,
przewidziano oczekiwane rezultaty i wskaźniki realizacji zadania.

Wyznaczono koordynatora realizacji strategii, którym jest Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, a personalnie Kierownik MGOPS.
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Proces oceny stopnia realizacji strategii będzie polegał na realnej konfrontacji założeń
teoretycznych określonych w strategii z faktycznym stanem realizacji tych założeń
w praktyce.  Za monitoring dokonywany raz w roku odpowiedzialny będzie MGOPS
w Działoszycach oraz realizatorzy  konkretnych zadań i projektów.

Zaktualizowana Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Działoszyce na lata 2008-2013 sporządzana była w konsultacji z  Regionalnym Ośrodkiem
Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego, uzyskała również pozytywną
opinię wyznaczonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Konsultanta
Wojewódzkiego ds. Programu Integracji Społecznej, którym jest Pani Małgorzata Rudnicka.
Strategia rozwiązywania Problemów społecznych zostanie przyjęta w drodze uchwały na
najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej w Działoszycach w dniu 27 kwietnia 2009 r.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień co do ustaleń
i przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Zasiłki stałe, okresowe, celowe
przyznawane były zasadnie. Dokumentacja stanowiąca podstawę do przyznania pomocy,
określająca sytuację materialno-bytową była kompletna. Niektóre wywiady kontrolne nie
były uzupełnione w całości oraz nie wszystkie decyzje zawierały datę odbioru potwierdzoną
przez zainteresowanych. Brakowało właściwej podstawy prawnej w wydawanych decyzjach
administracyjnych -dot. przyznawania pomocy w formie zasiłku stałego i okresowego.
Zdaniem kontrolujących, pomimo wcześniejszych zaleceń, Ośrodek dalej nie wprowadza
wywiadów do systemu informatycznego, nie wydaje z niego decyzji. W kwestii dożywiania
należy nadmienić, że tylko w jednej szkole dzieci i młodzież otrzymują jedno gorące danie.
Ośrodek nie posiada uchwały w sprawie zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi
opiekuńcze świadczone w ramach ustawy  o pomocy społecznej oraz zasad  częściowego lub
całkowitego zwolnienia od odpłat jak również trybu ich pobierania
Pracownicy OPS zatrudnieni są zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Liczba
zatrudnionych pracowników socjalnych nie spełnia wymogów art. 110 ust. 11 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, który mówi iż pracownicy socjalni powinni być
zatrudniani proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik na
2 tysiące mieszkańców. W kontrolowanej jednostce jeden pracownik przypada na 2 800
mieszkańców. Pracownicy socjalni posiadają legitymacje służbowe zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie
rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672). Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej nie posiada wymaganej na tym stanowisku wykształcenia specjalizacji z zakresu
organizacji pomocy społecznej. Ośrodek nie świadczy specjalistycznych usług opiekuńczych
ani w ramach zadań własnych ani zleconych. Pomoc usługowa świadczona jest w formie
pomocy domowej. Niepokoi brak zawartych kontraktów socjalnych z osobami
korzystającymi z pomocy Ośrodka. Z powyższego wynika, że kontrakty socjalne nie są
stosowane jako jeden z instrumentów pracy socjalnej. Nie sporządzane są Niebieskie Karty.
Warunki lokalowe są trudne, Ośrodek usytuowany jest na II piętrze.
W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej występuje brak zapisu ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych.

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.Michał Siwierski Barbara Wojewoda
2.Barbara Nowak
3.Grzegorz Trapcia
4  Zofia Syska

Kielce, dn. 22-05-2009 r,


