
Kontrola przeprowadzona w GOPS w dniu 19 kwietnia 2016 r. 

Przeprowadzona przez Komisje Rewizyjna^ na podstawie zlecenia 
Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej Michala Mankowskiego jako wykonanie 
ustawy o samorzadzie terytorialnym i uchwary RG w sprawie udzielenia 
absolutorium za rok 2015. 

Sklad komisji: 
Przewodniczacy - Michal Mankowski 
Czlonek - Radoslaw Matuszewski 
Czlonek - Bernadeta Stolcman 

Komisja rozpoczela prace o godzinie 9:00 i kontrolowala zadanie wlasne 
Gminy z zakresu pomocy spolecznej. 

Zasilki celowe 

Z zasilkow celowych i pomocy w naturze skorzystalo 150 rodzin na 
ogolnâ  kwote 211.034,00 zl. Ogolem wykorzystano 99,74% srodkow 
przeznaczonych na realizacje zadan wlasnych gminy. 

Sprawdzono terminowosc i celowosc udzielonej pomocy wedhig rejestru 
decyzji. 

Podanie z dma 27.02.2015 r. nr 207 
Decyzja GOPS/Z.41020.81.2015 z dnia 10.03.2015 r. -przyznaje sie zasilek 
celowy z przeznaczeniem na pokrycie cz^sci lub calosci kosztow lekow i 
leczenia w miesiacu lutym 2015 w kwocie 100 zl jednorazowo 

Podanie z dnia 16.07.2015 r. nr 593 
Decyzja GOPS/Z.41022.219.2015 z dnia 31.07.2015 r. - przyznaje sie 
swiadczenie pieniezne na zakup posilku lub zywnosci (zasilek celowy) w 
ramach programu wieloletniego ,JPomoc panstwa w zakresie dozywiania" w 
kwocie 300 zl jednorazowo od 01.08.2015 r. 

Koszt pomocy w postaci opahi otrzymalo 64 rodziny na kwot? 
32.400,00 zl. 

Koszt pomocy w postaci zywnosci/posilku otrzymaly 84 rodziny na kwote 
44.000,00 zl. 



Koszt pomocy w postaci lekow, odziezy, obuwia, opiat, drobnych 
remontow mieszkan, pomocy szkolnych, zasilkow na zakup zywnosci poza 
programem oraz inna pomoc otrzymalo 80 rodzin na kwot? 21.483,00 zl. 

Pokryto koszty sprawienia pogrzebu dla 2 osob na kwotf 5.896,00 zl. 
Na skutek zdarzenia losowego pokryto koszty pomocy dla 2 rodzin na 

kwote 2.000,00 zl. 
Koszt dozywiania dzieci w szkolach dla 64 osob na lacznâ  kwotê  

15.731,00 zl. Dzieci korzystary z dozywiania w postaci 1 goracego dania 
dziennie w okresie nauki w szkole od stycznia do czerwca 2015 r. i od wrzesnia 
do grudnia 2015 r. od poniedzialku do pi^tku. 

Kosz utrzymania klientow DPS - 4 osoby na kwot^ 89.524,00 zl. 

Podanie z dnia 27.10.2015 nr 1233 
Decyzja GOPS.Z.41130.2015 z dnia 16.11.2015 r. przyznaj? si$ pomoc w 
formie posilku dla 2 dzieci w okresie od 02.11.2015 r. do 22.12.2015 r. przez 5 
dni w tygodniu. Dzienna stawka zywienia wynosi 1,70 zl (jedno danie goraee). 
Posilki bedâ  wydawane przez Publiczn^ Szkol? Podstawow^ w Zakrzewie. 

Zasilki okresowe 

Z zasilkow okresowych skorzystalo w 2015 r. 94 rodziny na kwot? 
180.245,00 zl. Ogolem wykorzystano 99,99% srodkow przeznaczonych na 
zasilki okresowe, z tego zasilki okresowe przeznaczone z powodu bezrobocia -
85 rodzin - na kwotq 166.698,00 zl, zasilki okresowe przyznane z powodu 
dhigotrwalej choroby - 5 rodzin - na kwot§ 5.214,00 zl, zasilki okresowe 
przyznane z powodu niepelnosprawnosci - 7 rodzin - na kwotê  8.062,00 zl, 
zasilki okresowe przyznane z powodu nabycia prawa do renty-1 osobl-271,00zl. 

Podanie z dnia 29.05.2015 r. nr 464 
Decyzja GOPS.Z.4101.124.2015 z dnia 21.09.06.2015 r. - przyznaje sie na 
okres od 01.05.2015 do 30.06.2015 zasilek okresowy z powodu bezrobocia w 
kwocie 291.98 zl. miesiecznie. 

Podanie z dnia 07.09.2105 r. nr 797 
Decyzja GOPS.Z. 4101.183.2015 r. z dnia 07.10.2015 r. przyznaje sie zasilek 
okresowy od 01.09.2015r. do 30.09.2015 r. w kwocie 317,50 zl miesiecznie z 
powodu bezrobocia. 

Uslugi opiekuncze 

Z ushig opiekunczych w 2015 r. skorzystalo 13 osob na kwote 
100.792,00 zl. (zatrudnienie na umowe-zlecenie). Kwota 66.000,00 zl stanowila 
dotacja na specjalistyczne uslugi opiekuncze dla 4 osob (dzieci) z zaburzeniami 
psychicznymi, kwota 34.792,00 zl wydane na zorganizowanie pomocy 



ushigowej dla 9 osob pochodzila ze srodkow wlasnych gminy. Ogolem 
wykorzystano 90,26 % posiadanego budzetu. 

Protokol z przyjecia interesanta z dnia 06.02.2015 r. nr 151 
Decyzja GOPS.Z.41140.9.2015 z dnia 09.02.2015 r. - przyznaje sie uslugi 
opiekuncze swiadczone przez GOPS w Zakrzewie na okres od 09.02.2015 do 
30.06.2015 w wymiarze 1 godzina dziennie przez 23 dni w miesiaeu. Calkowity 
koszt uslugi wynosi 276 zl (23 x 12 zl) z tego interesant ponosi odplatnosc w 
wysokosci 20 %, ktora wynosi kwot? 55,20 zl. 

Protokol z przyjecia interesanta z dnia 02.12.2015 r. nr 1374 
Decyzja GOPS.Z.41140.14.2015 z dnia 30.06.2015 r. - przyznaje sie uslugi 
opiekuncze polegaĵ ce na pomocy przy dwoch niepelnosprawnych corkach 
swiadczone przez GOPS w Zakrzewie na okres od 01.07.2015 do 31.12.2015 r. 
w wymiarze 2 godzin dziennie przez 20 dni w miesiaeu lipcu, 21 dni w miesiaeu 
sierpniu, 22 dni w miesiaeu wrzesniu, 22 dni w miesiaeu pazdzierniku, 20 dni w 
miesiaeu listopadzie, 22 dni w miesiaeu grudniu. Calkowity koszt uslugi wynosi 
w miesiaeu lipcu 800 z l , w miesiaeu sierpniu 840 z l , w miesiaeu wrzesniu 
880zl, w miesiaeu pazdzierniku 880 zl., w miesiaeu listopadzie 800zl., w 
miesiaeu grudniu 880zl. Ustalono odplatnosc w wysokosci 10% kosztow uslugi. 

Przyznaje si? specjalistyczne uslugi opiekuncze polegajace na 
usprawnieniu jednej corki swiadczone przez GOPS w Zakrzewie na okres od 
01.07.2015 do 31.12.2015 r. w wymiarze 5 godzin w miesiaeu lipcu, 5 godzin w 
miesiaeu sierpniu, 5 godzin w miesiaeu wrzesniu, 5 godziny w miesiaeu 
pazdzierniku, 5 godzin w miesiaeu listopadzie, 5 godzin w miesiaeu grudniu. 
Calkowity koszt uslugi wynosi 250 zl. w miesiaeu lipcu, 250zl. w miesiaeu 
sierpniu, 250zl. w miesiaeu wrzesniu, 250zl. w miesiaeu pazdzierniku, 250zl. w 
miesiaeu listopadzie, 250zl. w miesiaeu grudniu. Ustalono odplatnosc w 
wysokosci 10% kosztow ushig. Opiate za ushigi nalezy wplacac do kasy UG w 
Zakrzewie do 30 dnia kazdego miesiaca. 

Zadania wlasne gminy 

Przyznano zasilki stale 20 osobom na kwot? 99.606,00 zl i wykorzystano 
99,97% posiadanych srodkow na wyplat? swiadczen obligatoryjnych. 

Zawiadomienie GOPS.Z.4100.3.2015 z dnia 01.10.2015 r. w zwiazku z 
wejsciem w zycie z dniem 01.10.2015 r. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 
14.07.2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriow dochodowych oraz kwot 
swiadczen pieni^znych z pomocy spolecznej wszczyna si? zmiany decyzji 
przyznaj^cej zasilek stary w czesci dotyczacej przyshigujacego swiadczenia. 

Decyzja GOPS.Z.4100.15.2015 z dnia 12.10.2015 r. przyznaje sie zasilek 
stary od dnia 01.10.2015 r. w wysokosci 604 zl miesiecznie. 



Zadania wlasne i zlecone gminy - skladki na ubezpieczenia przyznano 19 
osobom na kwot? 8.681,00 zl, swiadczenia rodzinne przyznano 18 osobom na 
kwote 11.231,00 zl. 
Ogolem wykorzystano 99,99% posiadanych srodkow na ubezpieczenia 
zdrowotne. 

Punkt Interwencji Kryzysowej - oplacono pobyt 2 osob w punkcie 
interwencji kryzysowej i wydano kwot? 1.180,00 zl, zmiana lokalu (remont) 
wydano kwote 8.000,00 zl. Razem 9.180,00 zl. 
Ogolem wykorzystano 83,45 % posiadanego budzetu. 

Swiadczenia rodzinne, dodatki do swiadczen rodzinnych, fiindusz 
alimentacyjny. 
Ogolem w rozdziale wykorzystano kwot? 1.454.398,77 zl. - wyptata swiadczen 
rodzinnych zostala sfinansowana otrzyman§ dotacjâ  w kwocie 1.434.638,51 zl. i 
srodkami wlasnymi gminy w kwocie 19.760,26 zl. 

Wyplata swiadczen rodzinnych wynosila 1.091.523,10 z l . : 
- zasilki rodzinne otrzymalo 180 rodzin na ogolmj kwote 386.343,00 zl. 
- dodatki za urodzenie dziecka - 13 rodzin na kwot? 13.000,00 zl. 
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -

5 rodzin na kwote 20.000,00 zl. 
- ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego - 20 rodzin na 

kwote 18.860,00 zl. 
- podjecie nauki poza miejscem zamieszkania - 51 rodzin na kwote 

35.296,00 zl 
- rozpoczecie roku szkolnego - 250 osob na kwot? 25.000,00 zl. 
- samotnego wychowywanie dziecka - 14 rodzin na kwote 31.160,00 zl. 
- wychowywanie w rodzinie wielodzietnej - 30 rodzin na kwot? 

39.300,00zl 
- jednorazowa zapomoga z tytuhi urodzenia dziecka - 27 rodziny na 

kwote 27.000,00zl 
- zasilki piel?gnacyjne 113 osob na kwot? 206.856,00 zl. 
- swiadczenia piel?gnacyjne - 18 osob na kwot? 266.800,00 zl. 
- specjalny zasilek opiekuhczy - 4 osoby na kwot? 24.908,10 zl. 
- wyplata swiadczen z funduszu alimentacyjnego - 30 osob na kwot? 

143.840,00 zl 
- zasilki dla opiekuna - 14 osob na kwot? 82.472,10 zl 
- skladki na ubezpieczenie spoleczne od swiadczen rodzinnych -

75.073,63 zl 
- wynagrodzenie pracownika obshigujacego stanowisko ds. swiadczen 

rodziny i funduszu alimentacyjnego i utrzymanie stanowiska pracy -
41.729,68zl. 



- udzial srodkow wlasnych gminy w utrzymaniu stanowisk pracy -
19.760,26 zl. 

Ogolem wykorzystano 99,95 % posiadanego budzetu. 

Wydano 953 decyzj? poprzedzone wywiadami srodowiskowymi, z tego 
zasilki stale 24, zasilki okresowe 253, zasilki celowe 235, decyzje w sprawie 
posilkow 324, decyzje w sprawie dozywiania 60, decyzje w sprawie ushig 23, 
odmownych decyzji 28, decyzje na swiadczenia opieki zdrowotnej 6. 

Ponadto GOPS pomaga podopiecznym w poszukiwaniu pracy. Z 
inicjatywy GOPS osoby chetnie podejmuĵ  rozne drobne prace. GOPS takze 
wspolpracuje z Powiatowym Urzedem Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. 

W kontrolowanych przypadkach stwierdzono prawidlowosci w 
wydawaniu decyzji, skierowane srodki dla podopiecznych byly konieczne, me 
ŝ  to osoby zamozne. Rodziny korzystajace ze swiadczen pomocy spolecznej to 
w wiekszosci rodziny wieloproblemowe, a wiee takie, w ktorych rownoczesnie 
wystepuje kilka czynnikow kwalifikuj^cych do pomocy spolecznej. Osrodek 
pomocy udziela nie tylko wsparcia finansowego poprzez roznego rodzaju zasilki 
i pomoc w naturze, czy w postaci ushig opiekunczych, a takze udziela pomocy 
w postaci pracy socjalnej, ktora w obecnym czasie nabrala szczegolnego 
znaczenia. 

Srodki GOPS dysponowane sq w sposob oszczedny. 

Kontrol? zakonczono o godzmie 13:00. 

Przewodni cz^cy 

Komisji Rewizyjnej 

Michal Mankowski 


