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PROTOKÓŁ 

z kontroli kompleksowej 

Nazwa jednostki kontrolowanej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Parchowo 

Adres:   ul. Krótka 2, Parchowo 

Imię i nazwisko  

Kierownika jednostki kontrolowanej: [………………..]* 

 

Kontrolę przeprowadzili: 

1. [………………..]*– inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 87/2019 z dnia 

26 kwietnia 2019 r. – przewodnicząca zespołu, 

2. [………………..]*– starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 90/2019 z dnia 

26 kwietnia 2019 – członek zespołu, 

3. [………………..]*- starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 88/2019 z dnia 

26 kwietnia 2019 – członek zespołu.  

4. [………………..]*- starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 89/2019 z dnia 

26 kwietnia 2019 – członek zespołu.  

 

Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 

Termin rozpoczęcia:    8 maja 2019 r. 

Termin zakończenia:   17 maja 2019 r. 

 

Zakres kontroli:  

Zasadność przyznawania świadczeń z zakresu ustawy o pomocy społecznej w obszarze zadań 

zleconych gminie przez administrację rządową i zadań własnych gminy, sposób prowadzenia 

dokumentacji, organizacja pracy ośrodka w 2018 r. oraz w zakresie wypłat zasiłku celowego, 

na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy 

społecznej  
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w okresie od 11 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Realizacja programu „Pomoc państwa  

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w 2018 r.  

Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą: 

Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie: 

 art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 z późn. zm.),  

 art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1769 z późn. zm. i Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), 

 art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm. i Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

902 z późn. zm. i z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.), 

 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm. i Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.), 

 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru  

i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), 

 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.), 

 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r.  

w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1788), 

 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r.  

w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 218, poz. 1439), 

 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin 

poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się 

szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1547),  

 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin 

poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się 

szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1583), 
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 uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 

      wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

      państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. 2013 r. poz. 1024). 

 

Sposób i wysokość udzielania pomocy określały wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji: 

- DOLiZK-IV-775-1/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. „Zasady udzielania ze środków rezerwy 

celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 

pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla 

rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących 

znamiona klęski żywiołowej”,  

- DOLiZK-IV-775-10/2017 z 17 sierpnia 2017 r., „Zasady udzielania ze środków rezerwy 

celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 

pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy 

społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku 

zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych”,  

- DOLiZK-IV-775-20/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. „Zasady udzielania ze środków rezerwy 

celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 

pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy 

społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku 

zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych”.  

 

Przedmiotem kontroli były następujące zagadnienia:  

Zagadnienia dotyczące realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej zleconych 

gminie przez administrację rządową i zadań własnych gminy w 2018 r. oraz w zakresie 

wypłat zasiłku celowego, na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 

marca 2004 o pomocy społecznej w okresie od 11 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

 

Zakres kontroli obejmował: 

1. Strukturę organizacyjną ośrodka. 

2. Stan zatrudnienia i kwalifikację zatrudnionych osób. 

3. Ogólne założenia polityki społecznej gminy. 
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4. Tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej (świadczenia pieniężne  

i niepieniężne), w tym: 

 prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, 

 sposób kompletowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania 

świadczeń, 

 terminowość wydawania decyzji administracyjnych i wypłacania świadczeń. 

5. Sposób organizowania pomocy (świadczenia niepieniężne). 

6. Wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa przez gminę w 2018 r. 

7. Współpracę z podmiotami uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów społecznych. 

 

Okres objęty kontrolą: od 11 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli:  

Jednostka kontrolowana została zawiadomiona o przeprowadzeniu kontroli pismem z dnia  

23 kwietnia 2019 r., znak PS-IX.431.2.10.2019.KD.  

Kontrolujący złożyli oświadczenia w dniu 25 kwietnia 2019 r., że nie istnieją okoliczności 

uzasadniające ich wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. (akta kontroli str. 1-16) 

 

Ustalenia ogólne: 

Ilekroć w protokole jest mowa o: 

 Ośrodku – należy przez to rozumieć: Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie. 

 Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Parchowie. 

 Ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm. i Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 

z późn. zm.) 

 Kodeksie postępowania administracyjnego – należy przez to rozumieć ustawę z dnia  

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257  

z późn. zm. i Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.). 
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W toku kontroli wyjaśnień udzielała: [………………..]*– Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Parchowie. 

 

Ustalenia kontrolne 

I. Struktura organizacyjna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie został utworzony na mocy Uchwały 

Nr 40/90 Gminnej Rady Narodowej w Parchowie z dnia 14 marca 1990 roku w sprawie 

powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie. (akta kontroli str. 17-18) 

 

Na dzień kontroli cele i zadania, organizację działania Ośrodka określają: 

1) Statut Ośrodka został nadany w oparciu o załącznik do Zarządzenia Nr 4/90 

Naczelnika Gminy w Parchowie z dnia 30 kwietnia 1990 r. W związku ze zmianami 

zachodzącymi w pomocy społecznej statut wymagał dostosowania do aktualnie 

obowiązującego stanu prawnego. Na dzień kontroli aktualnie obowiązujący statut 

wprowadzony został Uchwałą Nr V.36.2019 Rady Gminy Parchowo z dnia 27 marca 

2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Parchowie (akta kontroli str. 19-31) 

2) Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie 

przyjęty Zarządzeniem Nr 2/2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Parchowie z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie. (akta kontroli str. 32-62) 

W oparciu o art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej Wójt Gminy Parchowo, 

Zarządzeniem Nr 74.2015 z dnia 13 lipca 2015 r. upoważnił Panią [………………..]*– 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie do wydawania decyzji 

administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do 

właściwości gminy. (akta kontroli str. 63-64) 

Ponadto, w oparciu o art. 110 ust. 8 ustawy Wójt Gminy Parchowo, Zarządzeniem  

Nr 69.2016 z dnia 25 lipca 2016 r. udzielił Pani [………………..]*– pracownikowi 

socjalnemu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie upoważnienia  

do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących 

do właściwości gminy. (akta kontroli str. 65) 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie mieści się w użyczonym przez 

Gminę Parchowo lokalu przy ul. Krótkiej 2 w Parchowie. Siedziba znajduje się na parterze 

budynku i pozbawiona jest barier architektonicznych. Pomieszczenia dostosowane są do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Pracownicy mają zapewniony komfort pracy, a klienci 

właściwy poziom obsługi (prywatność podczas rozmów). Stanowiska pracy wyposażone są  

w niezbędny sprzęt komputerowy i techniczno-biurowy. 

Ośrodek w Parchowie czynny jest w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 i od 

wtorku do piątku w godz. 7:15 -15:15. W tych godzinach przyjmowani są interesanci.  

Wywiady środowiskowe wykonywane są w godzinach urzędowania, z przyjętą zasadą, 

że podczas nieobecności w biurze jednego pracownika socjalnego, zastępuje go drugi. 

Pracownicy na dojazdy do oddalonych środowisk używają własnych samochodów w ramach 

zawartych umów i otrzymują zwrot poniesionych kosztów na podstawie rozliczenia delegacji 

służbowej. 

Systemem informatycznym używanym w Ośrodku administruje informatyk w ramach 

usługi zewnętrznej. Usługa rozliczana jest na podstawie przedstawionych faktur. 

Kierownik Ośrodka w trakcie kontroli, oświadczyła, iż: „w Ośrodku nie ma 

zatrudnionego prawnika, jednak na potrzeby udzielenia pomocy prawnej naszym klientom lub 

skorzystania z konsultacji prawnych przez pracowników Ośrodka, korzystamy z bezpłatnej 

pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię Radcy Prawnej [………………..]* z Bytowa. 

Poza tym w Urzędzie Gminy w Parchowie jest zatrudniony prawnik,  

w którego zakresie obowiązków jest udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom 

gminy Parchowo i obsługa prawna Urzędu Gminy w Parchowie”. 

Świadczenia wypłacane są na wskazane przez klientów konta bankowe lub w kasie 

Ośrodka. Jedna z pracownic Ośrodka pełni obowiązki kasjerki w ramach swojego etatu  

(inspektor ds. świadczeń wychowawczych). Sporadycznie świadczenia przekazywane są za 

pośrednictwem Poczty Polskiej. 

 Na podstawie danych przedstawionych przez Kierownika Ośrodka ludność gminy 

Parchowo wg stanu na koniec 2018 r. wynosiła 3 866 osób, z czego 50,52% stanowiły 

kobiety, a 49,48% mężczyźni. Liczba ludności gminy stanowi 4,89% ludności powiatu, 

0,17% ludności województwa. Struktura ludności gminy przedstawiała się następująco: osoby 

w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 24,32%, osoby w wieku produkcyjnym 60,63%,  

a w wieku poprodukcyjnym 15,05%.  

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku stopa bezrobocia w gminie wynosiła 4,44%. 

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Parchowo wynosiła 104 osoby, w tym 

60 osób stanowiły kobiety, 44 osoby mężczyźni. 
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W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż w 2018 r. głównymi czynnikami, które 

decydowały o udzielaniu pomocy przez Ośrodek, były przede wszystkim ubóstwo, 

niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. W 2018 r. Ośrodek objął pomocą 

społeczną 102 rodziny, w których wystąpiły następujące zjawiska powodujące przyznanie 

pomocy: 

- ubóstwo - 57 

- potrzeba ochrony macierzyństwa - 38 

- bezrobocie - 20 

- niepełnosprawność – 33 

- długotrwała lub ciężka choroba - 13 

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

  domowego - 15 

- przemoc w rodzinie – 2 

- bezdomność – 1 

- trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 2, 

(dane dział 4 i 5 MRPiPS-03R za 2018) 

 

Do powyższego Kierownik Ośrodka, wniósł ustnie do protokołu, iż najczęściej 

mieszkańcy Gminy Parchowa borykają się z szeroko rozumianym ubóstwem,  

brakiem środków na zakup leków, czy opału, co znajduje również odniesienie  

w rodzajach udzielanej pomocy. Kolejnym czynnikiem są problemy zdrowotne  

i niepełnosprawność, rzutująca negatywnie na możliwość podjęcia zatrudnienia.  

 

II. Kwalifikacje pracowników 

 W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Parchowie w 2018 r. zatrudnionych było 

ogółem 7 pracowników (dział 1 MRPiPS-03R za 2018), w tym: 2 pracowników socjalnych  

w wymiarze 2 etatów (1 specjalista pracy socjalnej i 1 pracownik socjalny). Wykazana  

w ww. sprawozdaniu wartość jest zgodna ze stanem faktycznym.  

 Podczas czynności kontrolnych dokonano analizy akt osobowych pracowników 

zatrudnionych w Ośrodku, realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, pod 

względem ich zatrudnienia z uwzględnieniem kwalifikacji wymaganych na zajmowanym 

stanowisku. 

 Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami 

organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać, co najmniej 3-letni staż w pracy 

w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. 
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W wyniku analizy akt osobowych ustalono, iż kierownik spełnia wymagania 

kwalifikacyjne określone w art. 122 ust. 1 i 123 ustawy o pomocy społecznej. (akta kontroli 

str. 66-70) 

Wymagania kwalifikacyjne pracowników socjalnych określa art. 116 ust. 1 oraz 

art. 156 ustawy o pomocy społecznej. Zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Parchowie pracownicy socjalni mają kwalifikacje wymagane przepisami.  

W trakcie kontroli sprawdzono zakresy czynności pracowników socjalnych, które były 

adekwatne do wykonywanych zadań i zajmowanych stanowisk, a ich treść dostosowana była 

do obowiązujących przepisów prawa. (akta kontroli str. 71-82)     

 Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej 

zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 

jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców 

lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą 

socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy 

na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Brzmienie art. 110 ust. 11 

dopuszcza dwa sposoby ustalenia liczby pracowników socjalnych. Pierwszy w odniesieniu do 

liczby mieszkańców gminy, drugi w odniesieniu do liczby rodzin i osób samotnie 

gospodarujących, objętych pracą socjalną. 

W myśl art. 110 ust. 12 ustawy ośrodek pomocy społecznej zatrudnia w pełnym 

wymiarze czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników socjalnych. Zgodnie z zapisem ustawy oba 

warunki winny być spełnione równocześnie. 

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż w Ośrodku w 2018 r. zatrudnionych było 

2 pracowników socjalnych, w pełnym wymiarze czasu pracy. Ośrodek spełniał warunek 

określony w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdyż na  

1 pracownika przypadał rejon liczący 1 933 mieszkańców, ale nie spełniał warunku 

określonego w art. 110 ust. 12 dotyczącego obowiązku zatrudnienia w pełnym wymiarze 

czasu pracy nie mniej niż 3 pracowników. Oba warunki winny być spełnione równocześnie. 

Powyższa nieprawidłowość będzie przedmiotem wystąpienia pokontrolnego. 

III. Ogólne założenia polityki społecznej 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 W trakcie kontroli analizie poddano strategię rozwiązywania problemów społecznych 

oraz ocenę zasobów pomocy społecznej. 
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 Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy  

o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 

społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest 

integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

W myśl art. 16 b ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, strategia winna zawierać 

następujące elementy: diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym 

strategią, oraz określenie: 

1) celów strategicznych projektowanych zmian, 

2) kierunków niezbędnych działań, 

3) sposobów realizacji strategii, 

4) ram finansowych dotyczących przyjętych zadań (działań), 

5) wskaźników realizacji działań. 

Poprawnie skonstruowana strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. 

Określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno  

w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych  

i zminimalizować społeczne skutki kwestii społecznych.  

 Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Parchowo na lata 2014-

2020 przyjęto Uchwałą Nr XXX.240.2013 Rady Gminy Parchowo z dnia 20 grudnia 2013 r.  

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Parchowo na 

lata 2014-2020. (akta kontroli str. 83-104)    

 

Ocena zasobów pomocy społecznej  

 Zgodnie z art. 16 a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej gmina, powiat i samorząd 

województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji społecznej i demograficznej. 

 W myśl powyższego przepisu prawa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Parchowie opracowuje Ocenę zasobów pomocy społecznej i przedstawia na 

sesji Rady Gminy Parchowo w terminie zgodnym z art. 16 a ust 4. Organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio 

radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej 

jednostki samorządu terytorialnego ocenę, o której mowa w ust. 1. Ocena wraz  

z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Zespół kontrolny 

ustalił, iż powyższy dokument został przestawiony Radzie Gminy Parchowo w terminie, co 

potwierdza data widniejąca na stronie tytułowej, tj. 30.04 2019 r. (akta kontroli str. 105-175) 
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Sprawozdanie z działalności Ośrodka     

 W myśl art. 110 ust 9 Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa Radzie Gminy 

coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy 

społecznej. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż dokument został opracowany  

i przedłożony Radzie Gminnej Parchowo, dnia 28.02.2019 r. (akta kontroli str. 176-186) 

 

IV. Tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej 

 W zakresie trybu przyznawania świadczeń z pomocy społecznej kontroli podlegają 

świadczenia w postaci: 

1. zasiłków stałych, 

2. zasiłków okresowych,  

3. zasiłków celowych i specjalnych celowych, 

4. zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, 

5.zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, 

6. dożywiania (posiłki, zasiłki celowe, pomoc rzeczowa), 

7. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

8. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

9. kierowania do domów pomocy społecznej i ustalanie odpłatności za pobyt, 

10. kierowania do Środowiskowych Domów Samopomocy, 

11. pomocy rzeczowej w formie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania, 

12. sprawienia pogrzebu, 

13.pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu  

z zakładu karnego, 

14. wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd, 

15. opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

 Podczas kontroli dokonano oceny zasadności przyznawania świadczeń oraz 

prawidłowości prowadzenia dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień do pomocy  

społecznej. Mając na uwadze różnorodność form udzielanej pomocy, zespół kontrolny 

dokonał w sposób losowy wyboru akt sprawy w tym decyzji rozstrzygających postępowanie 

administracyjne. Metoda ta była oparta na przypadkowym wyborze postępowań 

przeznaczonych do kontroli, zawartych w rejestrze.  
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Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie społeczne. 

 Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy zasiłek stały przysługuje:  

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu 

wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej, 

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu 

wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego na 

osobę w rodzinie. 

W roku 2018 pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 10 osobom, wypłacono 108 

świadczeń na łączną kwotę 50 060 zł. Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 464 zł.  

Za 9 osób pobierających zasiłek stały była opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne. 

Celem sprawdzenia prawidłowości prowadzenia postępowania dotyczącego udzielania 

bądź odmowy udzielenia świadczeń z pomocy społecznej kontroli poddano losowo wybraną 

dokumentację 7 osób/rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie 

zasiłku stałego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotnej w roku 2018. Dokumentacja 

weryfikowana była pod kątem zasadności, wysokości i udokumentowania przyznawanych  

w tym okresie świadczeń oraz legalności wydanych decyzji administracyjnych. Kontrolą 

objęto także listy wypłat świadczeń w zakresie zgodności wypłaconych zasiłków  

z wysokościami wskazanymi w decyzjach przyznających świadczenia. Zbadana 

dokumentacja opisana została w sposób szczegółowy w załączniku stanowiącym wykaz 

skontrolowanych akt i będącym integralną częścią protokołu.    

  

Kontrola wykazała, że w każdym z poddanych kontroli przypadków akta zawierały 

wszystkie niezbędne załączniki potrzebne do rozpoznania sprawy i wydania decyzji. Decyzje 

w sprawie przyznania bądź odmowy udzielenia pomocy podejmowano po uprzednim 

przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego – zgodnie z art. 106 ust. 4 ww. 

ustawy o pomocy społecznej. W każdym z poddanych kontroli wywiadów środowiskowych  

w miejscach do tego przeznaczonych widniały podpis i pieczęć pracownika socjalnego. 

Rodzinne wywiady środowiskowe aktualizowane były w obowiązującym terminie 6 miesięcy. 

Decyzje wydawane były w terminie do 30 dni od daty wpływu do Ośrodka wniosku wraz  

z wymaganą dokumentacją. W kontrolowanej dokumentacji odnotowano potwierdzenie 

odbioru decyzji przez stronę. Wszystkim kontrolowanym decyzjom nadano rygor 

natychmiastowej wykonalności. 
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Na podstawie poddanych kontroli list wypłat świadczeń stwierdzono, iż w przypadkach 

objętych kontrolą kwoty wypłacanych zasiłków były zgodne z wysokościami wskazanymi  

w decyzjach administracyjnych przyznających pomoc.  

Świadczenia przyznawano zgodnie z wymogami (kryteriami) określonymi w ustawie. 

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. Zbadana dokumentacja opisana została  

w sposób szczegółowy w załączniku, stanowiącym wykaz skontrolowanych akt i będącym 

integralną częścią protokołu. (akta kontroli str. 187-191) 

 

Zasiłki okresowe 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej zasiłek okresowy przysługuje  

w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, 

możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej; 

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

 Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 

50% różnicy między: 

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby  

2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. 

 W roku 2018 pomoc w formie zasiłku okresowego przyznano 6 osobom, wypłacono 

21 świadczeń na łączną kwotę 6 340 zł. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 302 

zł. Celem sprawdzenia prawidłowości prowadzenia postępowania dotyczącego udzielania 

bądź odmowy udzielenia świadczeń z pomocy społecznej kontroli poddano losowo wybraną 

dokumentację 6 osób/rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie 

zasiłku okresowego w roku 2018.  Dokumentacja weryfikowana była pod kątem zasadności, 

wysokości i udokumentowania przyznawanych w tym okresie świadczeń oraz legalności 

wydanych decyzji administracyjnych. Kontrolą objęto także listy wypłat świadczeń  

w zakresie zgodności wypłaconych zasiłków z wysokościami wskazanymi w decyzjach 

przyznających świadczenia. Zbadana dokumentacja opisana została w sposób szczegółowy  

w załączniku stanowiącym wykaz skontrolowanych akt i będącym integralną częścią 

protokołu. 

 Z powyższej dokumentacji wynika, iż zasiłki okresowe w Ośrodku przyznawane były  

w większości z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby. Kontrola 

wykazała, że w każdym z poddanych kontroli przypadków akta zawierały wszystkie 
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niezbędne załączniki potrzebne do rozpoznania sprawy i wydania decyzji. Decyzje w sprawie 

przyznania bądź odmowy udzielenia pomocy podejmowano po uprzednim przeprowadzeniu 

rodzinnego wywiadu środowiskowego – zgodnie z art. 106 ust. 4 ww. ustawy  

o pomocy społecznej. W każdym z poddanych kontroli wywiadów środowiskowych  

w miejscach do tego przeznaczonych widniały podpis i pieczęć pracownika socjalnego.  

Decyzje zostały wydane w terminie do 30 dni od daty wpływu do Ośrodka wniosku wraz  

z wymaganą dokumentacją. W kontrolowanej dokumentacji odnotowano potwierdzenie 

odbioru decyzji przez stronę, głównie było to zwrotne potwierdzenie odbioru lub osobisty 

odbiór. Wszystkim kontrolowanym decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

Na podstawie poddanych kontroli list wypłat świadczeń stwierdzono, iż  

w przypadkach objętych kontrolą kwoty wypłacanych zasiłków były zgodne z wysokościami 

wskazanymi w decyzjach administracyjnych przyznających pomoc.  

Świadczenia przyznawano zgodnie z wymogami (kryteriami) określonymi w ustawie. 

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. Zbadana dokumentacja opisana została  

w sposób szczegółowy w załączniku, stanowiącym wykaz skontrolowanych akt i będącym 

integralną częścią protokołu. (akta kontroli str. 192-198) 

 

Zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej 

potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. 

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na 

pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, 

niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,  

a także kosztów pogrzebu. 

 W myśl art. 41 pkt 1 ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo 

rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny 

zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. 

W roku 2018 pomoc w formie zasiłku celowego przyznano 31 osobom na łączną 

kwotę 22 550 zł, w tym zasiłku celowego specjalnego dla 6 osób na kwotę 2 600 zł. 

Celem sprawdzenia prawidłowości prowadzenia postępowania dotyczącego udzielania 

bądź odmowy udzielenia świadczeń z pomocy społecznej kontroli poddano losowo wybraną 

dokumentację 5 osób/rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie 

zasiłku celowego i zasiłku celowego specjalnego w roku 2018.  Dokumentacja weryfikowana 

była pod kątem zasadności, wysokości i udokumentowania przyznawanych w tym okresie 
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świadczeń oraz legalności wydanych decyzji administracyjnych. Kontrolą objęto także listy 

wypłat świadczeń w zakresie zgodności wypłaconych zasiłków z wysokościami wskazanymi 

w decyzjach przyznających świadczenia. Zbadana dokumentacja opisana została w sposób 

szczegółowy w załączniku stanowiącym wykaz skontrolowanych akt i będącym integralną 

częścią protokołu. 

 Pomoc w formie zasiłku celowego przyznawana była na zaspokojenie niezbędnych 

potrzeb, w szczególności na pokrycie w części lub całości wydatków związanych  

z potrzebami bytowymi w tym zakup żywności, opału, pokrycie kosztów zakupu leków 

 i leczenia, odzieży, bielizny pościelowej, obuwia, środków czystości, dofinansowanie do 

wynajmu mieszkania, remontów w mieszkaniu i dofinansowanie kosztów pogrzebu.  

 Kontrola wykazała, że w każdym z poddanych kontroli przypadków akta zawierały 

wszystkie niezbędne załączniki potrzebne do rozpoznania sprawy i wydania decyzji. Decyzje 

w sprawie przyznania bądź odmowy udzielenia pomocy podejmowano po uprzednim 

przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego – zgodnie z art. 106 ust. 4 ww. 

ustawy o pomocy społecznej. W każdym z poddanych kontroli wywiadów środowiskowych  

w miejscach do tego przeznaczonych widniały podpis i pieczęć pracownika socjalnego.  

Decyzje zostały wydane w terminie do 30 dni od daty wpływu do Ośrodka wniosku wraz  

z wymaganą dokumentacją. W kontrolowanej dokumentacji odnotowano potwierdzenie 

odbioru decyzji przez stronę, głównie było to zwrotne potwierdzenie odbioru lub osobisty 

odbiór. Wszystkim kontrolowanym decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

Na podstawie poddanych kontroli list wypłat świadczeń stwierdzono, iż  

w przypadkach objętych kontrolą kwoty wypłacanych zasiłków były zgodne z wysokościami 

wskazanymi w decyzjach administracyjnych przyznających pomoc. (akta kontroli str. 199-

207) 

Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji.  

 

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

W okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował zadania w oparciu o zapisy: 

- Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania”, 

- Uchwały Nr XXXI.251.2014 Rady Gminy Parchowo z dnia 27 stycznia 2014 r.  

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 
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pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. (akta kontroli str. 

208-209) 

- Uchwały Nr XXXI.250.2014 Rady Gminy Parchowo z dnia 27 stycznia 2014 r.  

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc 

gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. (akta kontroli str. 210-213) 

- Uchwały Nr XXXI.252.2014 Rady Gminy Parchowo z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” 

na lata 2014 – 2020. (akta kontroli str. 214-215) 

Podstawą realizacji programu była zawarta w dniu 22 stycznia 2018 r. umowa 

pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Wójtem Gminy Parchowo. Przedmiotem tejże umowy 

było określenie zasad i warunków udzielania dotacji celowej przeznaczonej dla Gminy na 

dofinansowanie zadania własnego o charakterze obowiązkowym z zakresu dożywiania dzieci 

oraz zapewnienia posiłku osobom go pozbawionym w 2018 r. W umowie Wojewoda 

Pomorski ustalił wysokość dotacji celowej w kwocie 33 000 zł. Ustalono, że Gmina 

Parchowo przeznaczy na realizacje programu nie mniej niż 40% środków własnych. 

 

Do zawartej umowy podpisano aneks:  

 Aneks Nr 1/2018 z dnia 11 lipca, 2018 r., którym Wojewoda Pomorski na wniosek 

Gminy, zwiększył dotację celową określoną w umowie do wysokości 39 270 zł oraz 

wyraził zgodę na obniżenie udziału środków własnych Gminy w kosztach realizacji 

Programu w 2018 r. do wysokości nie mniej niż 20%, pozostałe warunki umowy 

pozostały bez zmian. 

 

Gmina realizuje program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przy pomocy Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie oraz placówek i instytucji, które posiadają 

zaplecze do wydawania i przygotowania posiłków.  

 

Podstawowym celem Programu jest: 
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 wsparcie finansowe gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym, 

 poprawa poziomu życia rodzin o niskich dochodach, 

 poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 

 kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. 

 

W ramach Programu udziela się wsparcia w szczególności: 

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym 

wieku, chorym lub niepełnosprawnym. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć 

zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy 

społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, lub dziecka o potrzebie 

udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa powyżej, możliwa 

jest w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym 

mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga 

wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego 

wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy, nie może 

przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie 

gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.  

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom 

spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, 

o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. Gmina może uchwałą podwyższyć kryterium, powyżej 

150%, co ma szczególne znaczenie w grupie dzieci, wśród których można skuteczniej 

realizować wszystkie cele Programu, wykraczające poza standardową pomoc społeczną. 

Podwyższenie kryterium dochodowego przy przyznawaniu tej formy pomocy sprzyja 

zwiększaniu kręgu odbiorców pomocy. Z analizy dokumentacji wynika, iż gmina nie 

skorzystała z możliwości podwyższenia kryterium dochodowego powyżej 150% i tym samym 

nie posiada takiej uchwały. 

W 2018 r. Programem objętych zostało 172 osoby, spośród tych osób z pomocy  

w formie posiłku skorzystało 123 osób, w formie zasiłku celowego 49 osób.  

Kontrola wykazała, że poziom świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub 
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żywności w Gminie Parchowo wyniósł 28%, co sprzyja realizacji celów ustawowych 

Programu.  

Kontrolujący za pomocą doboru losowego spośród wszystkich osób korzystających  

z dożywiania, dokonali wyboru 7 osób w celu weryfikacji poprawności wydawanych przez 

jednostkę kontrolowaną decyzji administracyjnych.  

 

Pomoc w formie dożywiania w 2018 r. realizowana była na terenie gminy w: 

- Zespole Szkół w Parchowie,  

- Przedszkolu Samorządowym w Parchowie.  

Zgodnie z zawartą umową, pomiędzy Gminą Parchowo – Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Parchowie reprezentowaną przez [………………..]*– Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie, a Zespołem Szkół w Parchowie 

reprezentowanym przez [………………..]*– Dyrektora Zespołu Szkół w Parchowie, strony 

ustaliły koszt jednego posiłku w szkole do kwoty 2,20 zł brutto, w przedszkolu średni koszt 

posiłku nie większy niż 4 zł brutto. (akta kontroli str. 216-217) 

- Zespole Szkół w Nakli. 

Zgodnie z zawartą umową, pomiędzy Gminą Parchowo – Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Parchowie reprezentowaną przez [………………..]*– Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie, a Zespołem Szkół w Nakli 

reprezentowanym przez [………………..]*– Dyrektora Zespołu Szkół w Nakli, strony 

ustaliły koszt jednego posiłku w szkole do kwoty 2,50 zł brutto. (akta kontroli str. 218-219) 

W myśl zawartych umów Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na 

przygotowaniu i wydawaniu posiłków uczniom i dzieciom ww. szkół. Posiłki muszą posiadać 

wymaganą przepisami kaloryczność oraz muszą być sporządzane zgodnie z wymogami sztuki 

kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Produkty muszą być świeże i posiadać 

aktualne terminy przydatności do spożycia. Umowa określa ponadto, iż posiłki sporządzane 

przez Wykonawcę winny spełniać normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia 

względem żywienia dzieci. 

 

Programem w 2018 objęto również dzieci uczęszczające do szkół poza terenem gminy w: 

1. Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku, 

2. Specjalnych Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bytowie, 

3. Szkole Podstawowej w Półcznie, 

4. Szkole Podstawowej w Pomyku Wielkim. 
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Z podmiotami spoza obszaru gminy realizującymi dożywianie Ośrodek zawierał 

umowy. Należności za wydane posiłki płacone były przelewem, w terminie określonym  

w umowie, na podstawie przedkładanych przez szkoły rachunków/faktur wraz z załączonymi 

imiennymi wykazami dzieci i ilością wydawanych posiłków, potwierdzonymi przez 

dyrektorów szkół. Pomoc w formie dożywiania przyznawana była najczęściej na wniosek 

rodziców składany bezpośrednio do Ośrodka, ale również dyrektorów placówek oświatowych 

oraz z urzędu. Pomoc przyznawana była na rok budżetowy zgodnie z planem finansowym.  

(akta kontroli str. 220-227) 

Kontrola wykazała, iż w okresie objętym kontrolą, dzieciom z terenu gminy Parchowo 

zapewniono dożywianie w postaci gorących posiłków zgodnie z zasadami prawidłowego 

żywienia, a tym samym z celem Programu.   

W trakcie kontroli ustalono, iż Ośrodek rozważał możliwość dożywiania dzieci  

i uczniów w okresie wakacji i ferii. Z wyjaśnień Kierownika wynika, iż na chwilę obecną  

z przyczyn czysto technicznych jest to niemożliwe. Szkoły nie pracują w dni wolne, a Gmina 

nie posiada innych punktów żywieniowych, aby zapewnić dzieciom gorący posiłek. Powyższe 

omówiono na miejscu z Kierownikiem i mając na względzie cel programu, polecono podjęcie 

działań zmierzających w kierunku poprawy tej sytuacji. 

Analiza decyzji administracyjnych wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę ich 

wydania, związanych z przyznawaniem pomocy w formie posiłków wykazała,  

że przedmiotowa pomoc przyznawana była osobom, które spełniały wymagane przepisami 

kryterium dochodowe. Poddane badaniu decyzje administracyjne przyznające pomoc  

w formie posiłku zawierały pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej  

ze świadczenia, uzasadniały przyznanie pomocy i wskazywały tryb odwoławczy. Wysokość 

przyznanych świadczeń ustalana była prawidłowo. Decyzje zostały wydane w terminie do 30 

dni od daty wpływu do Ośrodka wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. W kontrolowanej 

dokumentacji odnotowano potwierdzenie odbioru decyzji przez stronę, głównie było  

to zwrotne potwierdzenie odbioru lub osobisty odbiór. Wszystkim kontrolowanym decyzjom 

nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Zbadana dokumentacja opisana została  

w sposób szczegółowy w załączniku, stanowiącym wykaz skontrolowanych akt i będącym 

integralną częścią protokołu. (akta kontroli str. 228) 

W stosunku do trybu i zasadności przyznawanych zasiłków nie wniesiono zastrzeżeń.  

 

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin stołówki znajdującej się  

w Zespole Szkół w Parchowie, celem ustalenia warunków, w jakich uczniowie Gminy 

spożywają posiłki w ramach Programu.  
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W trakcie oględzin Dyrektor Zespołu Szkół w Parchowie Pan 

[………………..]*przedłożył zespołowi kontrolującemu protokół z kontroli sanitarnej 

przeprowadzonej w Zespole Szkół w Parchowie dnia 25 stycznia 2018 r. przez 

upoważnionego pracownika Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie. 

Analiza „Arkusza oceny zakładu produkcji/obrotu żywnością materiałów i wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością” tj. bloku żywieniowego znajdującego się w 

siedzibie Zespołu Szkół w Parchowie wykazała, że jest on zgodny z wymogami Stwierdzono, 

że w poddanej oględzinom placówce zapewniono odpowiednie warunki do wydawania i 

spożywania posiłków. Posiłki były jednakowe pod względem ilościowym i jakościowym. W 

2018 r. nie prowadzono badań pod względem jakości posiłków wydawanych w ramach 

Programu.  

(akta kontroli str. 229-235) 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze 

specjalistycznym przygotowaniem zawodowym określonym na mocy rozporządzenia 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych. (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w Ośrodku realizowane były zgodnie z zawartymi 

umowami pomiędzy: 

- Gminą Parchowo – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Parchowie reprezentowaną 

przez [………………..]*– Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie, 

a [………………..]*uprawnioną do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych.  

W myśl zawartej umowy Zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania specjalistycznych 

usług opiekuńczych w formie terapii behawioralnej oraz integracji sensorycznej, 

świadczonych w domu niepełnosprawnego dziecka, dostosowanych do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju jego schorzenia. W umowie określono stawkę wynagrodzenia, czas 

jej trwania oraz zapis o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach do realizacji powyższego 

zadania. (akta kontroli str. 236-250) 

 

- Gminą Parchowo – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Parchowie reprezentowaną 

przez [………………..]*– Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie, 

a Gabinetem Logopedycznym reprezentowanym przez [………………..]*. W myśl zawartej 
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umowy Zleceniobiorca zobowiązał się do wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych 

świadczonych w domu niepełnosprawnego dziecka, dostosowanych do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju jego schorzenia. W umowie określono stawkę wynagrodzenia, czas 

jej trwania oraz zapis o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach do realizacji powyższego 

zadania. (akta kontroli str. 251-260) 

Kontrolujący dokonali weryfikacji dokumentacji przyznających specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ustalono, iż do złożonego przez klienta 

wniosku dołączone były wszystkie niezbędne zaświadczenia i oświadczenia w tym: 

- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka,  

- zaświadczenia lekarskie zostały wydane przez specjalistę, 

- zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia z wykonywanej pracy zarobkowej, 

- oświadczenia klienta o stanie majątkowym. 

Na podstawie analizy akt osobowych ustalono, że wnioski rejestrowane były  

w książce podawczej, posiadały numer oraz datę wpływu. Pracownik socjalny przeprowadzał 

wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania klienta w terminie do 14 dni roboczych, 

zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Treść 

zawierała opis sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej rodziny oraz ustalony plan pomocy 

zatwierdzony przez kierownika. Kserokopie dokumentacji klienta były potwierdzone  

za zgodność z oryginałem. Decyzje wysyłane były w obowiązującym terminie pocztą  

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub odbierane osobiście przez klienta w ośrodku. 

Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.  

Przyznawana przez ośrodek ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych była  

zgodna z godzinami zaleconymi przez lekarza określonego w zaświadczeniu lub w podaniu. 

Zbadana dokumentacja opisana została w sposób szczegółowy w załączniku stanowiącym 

wykaz skontrolowanych akt i będącym integralną częścią protokołu. (akta kontroli str. 261-

296) 

 

Schronienie 

Zgodnie z art. 48 a ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej udzielenie schronienia 

następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób 

bezdomnych. Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które 

podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane 

na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności 

życiowej. W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać 
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osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób 

przebywających w placówce (art. 48 a ust. 5). 

W celu realizacji zadania gmina winna posiadać placówki zapewniające schronienie 

lub zlecić realizację zadania w sposób prawem przewidziany. W sytuacji, gdy gmina nie 

prowadzi placówki zapewniającej schronienie, zlecenie wykonania tego zadania jest 

dopuszczalne w dwóch trybach: 

- na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1875 z późn. zm. i Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zgodnie z którym gminy 

mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich 

określonych przez nie zadań publicznych, a zatem powyższa regulacja daje możliwość 

przekazania realizacji własnych zadań gminy innej gminie. 

- przez zlecanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej podmiotowi niepublicznemu na 

podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej (dotyczy to organizacji pozarządowych,  

o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie – (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy 

społecznej). Tryb ten uwzględnia m.in.: ogłoszenie otwartego konkursu ofert dotyczących 

realizacji zadania, wyłonienie w trybie konkursowym podmiotu, który złożył najlepszą ofertę, 

podpisanie umowy z tym podmiotem o realizację zadania. Zlecenie zadania wiąże się także  

z okresowymi kontrolami jego realizacji oraz z obowiązkami udzielania informacji  

i sporządzania sprawozdań przez wykonawcę zadania. 

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż na terenie Gminy Parchowo nie ma 

schronisk, noclegowni, ogrzewalni ani innych placówek dla bezdomnych. Gmina nie ma 

dziennego domu pobytu, domu dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, ani mieszkań 

chronionych.  

Jak ustalono w trakcie kontroli, w celu zabezpieczenia schronienia osobom 

bezdomnym z terenu gminy Ośrodek zawarł umowę o współpracy z Towarzystwem 

Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Przedmiotem niniejszej umowy jest zapewnienie 

schronienia osobom bezdomnym z gminy Parchowo. Wykonawca zobowiązał się do 

zapewnienia miejsca w ogrzewalni położonej w Gdańsku przy ul. Mostowej 1 A.  Umowa 

określa ogólne warunki współpracy oraz ustala miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca 

na kwotę 240 zł. (akta kontroli str. 297-298) 

Nawiązując do powyższego Kierownik Ośrodka wniosła pisemnie do protokołu:, iż 

podjęto rozmowę z Panią [………………..]*, reprezentującą Stowarzyszenie na rzecz 

Bezdomnych prowadzące Dom „Agape” w Borowym Młynie mającą na celu wypracowania 
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procedur w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym. Pomimo, iż nie podpisano mowy, 

Ośrodek uzyskał zapewnienie, iż w razie wystąpienia potrzeby umieszczenia osoby bezdomnej, 

placówka przyjmie osoby kierowane z gminy Parchowo. (akta kontroli str. 299) 

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż w 2018 r. nie zgłosiła się żadna osoba 

wymagając pomocy w powyższym zakresie. 

  

      

Sprawienie pogrzebu 

 Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy 

o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. 

Katalog czynności niezbędnych do należytego sprawienia pogrzebu oraz finansowanie 

jedynie koniecznych wydatków reguluje Uchwała Nr VII.61.2019 Rady Gminy Parchowo  

z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez 

Gminę Parchowo. (akta kontroli str. 300-301) 

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż w 2018 r. w Ośrodku nie 

przeprowadzono żadnego postępowania w tym zakresie. 

 

Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego 

Zgodnie z art. 8, art. 17 ust 1, pkt 16 a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 

2004 r. pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu 

trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Osoby, które 

odbyły karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, szczególnie wieloletnią, mogą mieć 

problemy w przystosowaniu się do życia poza zakładem. Problemem może być brak miejsca 

zamieszkania, schronienia, brak odzieży, obuwia, środków finansowych na zabezpieczenie 

podstawowych potrzeb. Pomoc świadczona na rzecz osób opuszczających zakłady karne i 

areszty śledcze może być udzielona w formie pomocy finansowej np. zasiłek stały, zasiłek 

okresowy, zasiłek celowy, pomocy rzeczowej np. gorący posiłek – obiad, odzież a przede 

wszystkim pomocy w formie pracy socjalnej np. pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, 

pomoc w znalezieniu zatrudnienia, skierowanie na konsultacje do specjalistów, pomoc  

w uzyskaniu miejsca w noclegowni, schronisku. Praca socjalna, która jest głównym rodzajem 

udzielanej pomocy w przypadku osób opuszczających zakład karny i mających problem w 

przystosowaniu do życia, skupia się na umożliwieniu byłemu więźniowi przystosowania się 

do nowej sytuacji i nabycia umiejętności życia w nowych warunkach. 
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W 2018 r. przyznano pomoc 2 osobom zwolnionym z zakładu karnego, w obydwu 

przypadkach pomoc polegała na przyznaniu świadczenia w postaci zasiłku celowego.  

W nawiązaniu do powyższego Kierownik oświadczyła, iż tut. Ośrodek poza pomocą 

finansową udzielał również wsparcia w postaci pracy socjalnej, zmierzającej do podjęcia 

zatrudnienia i uzyskania schronienia. Jak ustalono, jeden z klientów po otrzymaniu zasiłku 

celowego nie skontaktował się już więcej z Ośrodkiem, w przypadku drugiego nastąpił zgon.  

Kontrola wykazała, iż świadczenia przyznawano zgodnie z wymogami (kryteriami) 

określonymi w ustawie. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. Zbadana 

dokumentacja opisana została w sposób szczegółowy w załączniku, stanowiącym wykaz 

skontrolowanych akt i będącym integralną częścią protokołu. (akta kontroli str. 302) 

 

Pomoc w formie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową 

lub ekologiczną (art. 18 ust. 1 pkt 4).  

 

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż Wójt Gminy Parchowo Zarządzeniem Nr 

82.2017 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do szacowania szkód i strat 

powstałych w infrastrukturze gminnej w wyniku klęsk żywiołowych powołał komisję, której 

głównym zadaniem było szacowanie szkód i strat powstałych w budynkach/lokalach 

mieszkalnych, ocena uszkodzeń budynków spowodowana działaniem zjawisk atmosferycznych  

w sierpniu 2017 r. w oparciu o druk stanowiący załącznik do przedmiotowego zarządzenia oraz 

szacowanie wysokości szkód w oparciu o „Zasady udzielania ze środków rezerwy celowej 

budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy 

finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, 

dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń 

noszących znamiona klęsk żywiołowych” zatwierdzonych pismami Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji DOLiZK-IV-775-1/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., DOLiZK-

IV-775-10/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. i DOLiZK-IV-775-20/2017 z dnia 29 sierpnia 

2017 r., (akta kontroli str. 303-304) 

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w zakresie ustalania uprawnień  

i przyznawania pomocy poszkodowanym w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski 

żywiołowej w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r., kontrolujący dokonali weryfikacji 

dokumentacji w podziale na budynki mieszkalne i gospodarcze, oraz na poszczególne 

wysokości świadczeń.   

Budynki mieszkalne 
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Zasiłki celowe do 6 tyś zł – wypłacono 79 świadczeń. 

Ustalono, iż w objętych kontrolą 10 aktach sprawy znajdował się wniosek  

o przyznanie pomocy lub protokół przyjęcia podania (wniosku) wniesionego ustnie. 

Dokumenty były opatrzone datą wpływu i zarejestrowane w spisie spraw. 

W kontrolowanych sprawach zasiłki przyznawane były m.in. na dokonanie drobnych 

napraw w budynkach mieszkalnych, naprawę dachu lub osuszanie, naprawy sprzętu agd. 

Podstawą do określenia wielkości pomocy był protokół oszacowania strat sporządzony 

przez Komisję Gminną oraz rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez 

pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parchowie. 

Analizując dokumentację osób/rodzin ubiegających się o pomoc z przeznaczeniem na 

likwidację skutków nawałnicy do 6 tys. złotych ustalono, że przy określaniu wysokości 

udzielanej pomocy brano pod uwagę; 

 możliwość funkcjonowania poszkodowanych we własnym domu/mieszkaniu, 

 pilne prace remontowe i zakup materiałów budowlanych, które poszkodowani powinni 

pilnie wykonać lub móc zaspokoić niezbędne potrzeby życiowe w miejscu zamieszkania, 

 rzeczywiste szkody w gospodarstwach domowych. 

Zasiłki celowe do 20 tys. zł przeznaczone na remont lub odbudowę uszkodzonych budynków 

mieszkalnych – wypłacono 65 świadczeń. 

Ustalono, iż w objętych kontrolą 10 aktach sprawy znajdował się wniosek  

o przyznanie pomocy lub protokół przyjęcia podania (wniosku) wniesionego ustnie. 

Dokumenty były opatrzone datą wpływu i zarejestrowane w spisie spraw. 

Pomoc w formie zasiłków celowych do kwoty 20 tys. zł Gmina Parchowo 

przyznawała rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, prowadzącym w dniu 

zdarzenia klęskowego tj. z 11 na 12 sierpnia 2017 r., gospodarstwa domowe w budynkach 

mieszkalnych uszkodzonych w wyniku tego zdarzenia i posiadających tytuł prawny do tych 

budynków – w teczkach znajdowały się kserokopie aktów notarialnych.  

Zasiłki celowe do 200 tys. zł przeznaczone na remont lub odbudowę uszkodzonych 

budynków mieszkalnych – wypłacono 7 świadczeń. 

W objętych kontrolą 4 sprawach w zakresie ustalania uprawnień do pomocy  

w wysokości do 200 tys. zł przyznanie pomocy następowało w oparciu o pisemny wniosek 

poszkodowanego lub protokół przyjęcia podania (wniosku) wniesionego ustnie. Dokumenty 

te były opatrzone datą wpływu i zarejestrowane w spisie spraw.  
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Pomoc w formie zasiłków celowych do kwoty 200 tys. zł Gmina Parchowo 

przyznawała rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, prowadzącym w dniu 

zdarzenia klęskowego tj. z 11 na 12 sierpnia 2017 r., gospodarstwa domowe w budynkach 

mieszkalnych uszkodzonych w wyniku tego zdarzenia i posiadających tytuł prawny do tych 

budynków – w teczkach znajdowały się kserokopie aktów notarialnych. 

 

Budynki gospodarcze 

Zasiłki celowe do 20 tys. zł przeznaczone na remont lub odbudowę uszkodzonych budynków 

gospodarczych – wypłacono 39 świadczeń. 

W objętych kontrolą 7 sprawach w zakresie ustalania uprawnień do pomocy  

w wysokości do 20 tys. zł w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budynku gospodarczego 

przyznanie pomocy następowało w oparciu o pisemny wniosek poszkodowanego lub protokół 

przyjęcia podania (wniosku) wniesionego ustnie. Dokumenty te były opatrzone datą wpływu  

i zarejestrowane w spisie spraw.  

Pomoc w formie zasiłków celowych do kwoty 20 tys. zł Gmina Parchowo 

przyznawała na remont lub odbudowę budynku gospodarczego, służącego zaspokojeniu 

niezbędnych potrzeb bytowych, w szczególności budynku inwentarskiego. W objętych 

kontrolą aktach znajdowały się akty własności budynków gospodarczych.  

Zasiłki celowe do 100 tys. zł przeznaczone na remont lub odbudowę uszkodzonych 

budynków gospodarczych – wypłacono 7 świadczeń. 

W objętych kontrolą 2 sprawach w zakresie ustalania uprawnień do pomocy  

w wysokości do 20 tys. zł w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budynku gospodarczego 

przyznanie pomocy następowało w oparciu o pisemny wniosek poszkodowanego, lub 

protokół przyjęcia podania (wniosku) wniesionego ustnie. Dokumenty te były opatrzone datą 

wpływu i zarejestrowane w spisie spraw.  

Pomoc w formie zasiłków celowych do kwoty 100 tys. zł Gmina Parchowo 

przyznawała na remont lub odbudowę budynku gospodarczego, służącego zaspokojeniu 

niezbędnych potrzeb bytowych, w szczególności budynku inwentarskiego. W objętych 

kontrolą aktach znajdowały się akty własności budynków gospodarczych.  

W trakcie czynności kontrolnych zespół kontrolny ustalił, iż Gmina Parchowo 

udzieliła pomocy materialnej ze środków finansowych pochodzących z dotacji celowej 

budżetu państwa – rodzinom i osobom samotnie gospodarującym poszkodowanym w wyniku 

przedmiotowej nawałnicy. Kontrolując powyższe przypadki, nie stwierdzono przyznania 
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pomocy jednemu poszkodowanemu na remont lub odbudowę więcej niż jednego budynku 

mieszkalnego, lub na remont innych budynków niż budynki mieszkalne.  

Podstawą do określenia wielkości pomocy był protokół oceny uszkodzeń budynku 

spowodowanych działaniem zjawisk atmosferycznych w sierpniu 2017 r. sporządzony  

w oparciu wizję lokalną przeprowadzoną przez Komisję Gminną oraz rodzinny wywiad 

środowiskowy sporządzony przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Parchowie. 

Przy określaniu pomocy w formie zasiłku do 20 tys. zł brano pod uwagę wcześniej 

udzieloną pomoc w formie zasiłku celowego w wysokości do 6 tys. zł na to samo zdarzenie  

i w związku z tym dokonywano stosownego pomniejszenia. 

Wywiady środowiskowe (cz. VII – dotycząca osób i rodzin poszkodowanych  

w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej bądź 

zdarzenia losowego) przeprowadzane były w sposób prawidłowy i w terminie, zgodnie  

z zapisami art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i rozporządzenia 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1406 z późn. zm.). Wywiady 

przeprowadzane były w miejscu zamieszkania klienta. Treść wywiadów pełna, zawierająca 

opis sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej rodziny oraz ustalony plan pomocy przez 

pracownika socjalnego i wnioskującego, potwierdzony własnoręcznym podpisem klienta.  

We wszystkich kontrolowanych sprawach przyznanie pomocy nastąpiło w formie 

zasiłku celowego, o którym mowa w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej 

przeznaczanego na przeciwdziałanie i usunięcie skutków zdarzenia posiadającego znamiona 

klęski żywiołowej (w uzasadnieniu decyzji doprecyzowywano przeznaczenie zasiłku), na 

podstawie decyzji administracyjnych, wydanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Parchowie z upoważnienia Wójta Gminy Parchowo, w kwotach 

odpowiadających stratom poniesionym przez poszkodowanych, ustalonych przez Komisję 

Gminną.  

Wszystkim poddanym kontroli decyzjom nadano w oparciu o art. 108 Kodeksu 

postępowania administracyjnego rygor natychmiastowej wykonalności. W decyzjach był 

zapis zobowiązujący stronę do przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesienie 

wydatków związanych z remontem budynku/lokalu. Zbadana dokumentacja zawiera się  

w załączniku, stanowiącym wykaz skontrolowanych akt i będącym integralną częścią 

protokołu. (akta kontroli str. 305-330) 
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Wszystkie osoby poszkodowane w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski 

żywiołowej rozliczyły się z przyznanej pomocy. Poniesione wydatki udokumentowano 

fakturami i rachunkami. Na dowód tego, Kierownik przedłożyła pisemne oświadczenie. (akta 

kontroli str. 331) 

W trakcie kontroli stwierdzono, iż decyzje doręczane były pocztą ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru lub strona osobiście kwitowała jej odbiór, opatrując własnoręcznym 

podpisem i wskazując jednocześnie datę doręczenia. Decyzje zawierały pouczenie o prawach 

i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczeń, wskazywały tryb odwoławczy. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie kwalifikowania i przyznawania pomocy. 

 

V. Sposób organizowania pomocy (świadczenia niepieniężne) 

Na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku świadczona jest praca 

socjalna ukierunkowana na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania oraz 

rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez wykorzystanie potencjału i zasobów 

społeczności lokalnej. Praca socjalna polega na rozwiązywaniu różnorodnych problemów, 

poprzez przywrócenie stabilizacji życiowej i motywowanie do podjęcia określonych działań. 

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom, które mają trudności w rozwiązywaniu 

swoich problemów bez względu na posiadany dochód.  

Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w celu określenia sposobu 

współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej lub  

w powiatowym centrum pomocy rodzinie może zawrzeć kontrakt socjalny tą osobą lub 

rodziną, w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż w 2018 r. Ośrodek realizował 4 

kontrakty socjalne, jedynie jeden z nich zakończony został pozytywnie, trzy pozostałe 

negatywnie. Sprawdzono dokumentację 2 osób:  

- kontrakt zawarty 16 sierpnia 2018 r., jego głównym celem było podjęcie leczenia 

odwykowego. Dnia 6.11.2018 r. dokonano pierwszej oceny realizacji działań ustalonych  

w kontrakcie socjalnym. W związku z tym, iż kontrakt realizowany był zgodnie  

z ustaleniami, Klient odbył terapię leczenia odwykowego w Ośrodku Uzależnień Homo-Liber 

w Żukówku, co oznacza, iż cel główny został osiągnięty, kontrakt zakończono. Z uwagi na 

długotrwałą chorobę i niemożność podjęcia zatrudnienia, klient pozostaje pod kuratelą tut. 

Ośrodka.  
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- kontrakt zawarty 13 lipca 2018 r., jego głównym celem było podjęcie leczenia 

odwykowego. Klient nie zrealizował postanowień kontraktu. Co prawda odbył terapię 

odwykową, jednak po jej zakończeniu nie utrzymał abstynencji alkoholowej. Klient został 

poinformowany, iż nie spełnienie warunków w/w kontraktu będzie skutkowało odmową 

pomocy finansowej. Kontrakt zakończony negatywnie. 

Ustalono, iż głównym celem zawartych kontraktów socjalnych była abstynencja 

alkoholowa. Podczas weryfikacji dokumentacji Kierownik ośrodka wniósł ustnie do 

protokołu, iż po zakończeniu kontraktu socjalnego i dokonaniu oceny Ośrodek prowadzi 

monitoring sytuacji objętych nim osób.  

Dokonano analizy wybranych akt osób, nie wniesiono uwag do kontrolowanej 

dokumentacji. Zbadana dokumentacja zawiera się w załączniku, stanowiącym wykaz 

skontrolowanych akt i będącym integralną część protokołu. (akta kontroli str. 332-345) 

 

VI. Wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa przez gminę w 2018 r. 

W ramach zadań zleconych przez administrację rządową z ustawy o pomocy 

społecznej gmina Parchowo w 2018 roku realizowała specjalistyczne usługi opiekuńcze  

w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt 3), Ośrodek 

nie realizował pomocy dla cudzoziemców (art. 18 ust. 1 pkt 8) i pomocy w formie wypłaty 

wynagrodzenia należnego z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd (art. 18 ust. 1 pkt 

9). 

Na realizację pomocy Wojewoda przekazał dotację:  

 specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 830 zł, wydatkowano 21 830 zł.  

W ramach zadań własnych dotowanych częściowo z budżetu państwa z ustawy  

o pomocy społecznej, gmina w 2018 roku realizowała zasiłki stałe i okresowe. 

Na realizację pomocy Wojewoda przekazał dotację w wysokości: 

 zasiłki stałe – 51 700 zł, wydatkowano 50 059, 96 zł, (zwrot 1 640,04 zł), 

 zasiłki okresowe– 6 456 zł, wydatkowano 6340,05 zł, (zwrot 115,95 zł) 

 zasiłki celowe wypłacone w myśl art. 40 ust. 2 i ust. 3 ustawy 1 888 472 zł – 

wydatkowano 1 831 115,43 zł (zwrot 57 356,57 zł). 

 

Zasiłki okresowe zostały w całości pokryte ze środków budżetu państwa tj. 50% 

wysokości świadczenia. Na powyższy cel gmina nie przeznaczyła środków własnych. Dotacje 

zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, a środki niewykorzystane zwrócone na 

konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. (akta 

kontroli str. 346) 
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VII. Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów 

społecznych. 

Ośrodek współpracuje z Policją (dzielnicowy KPP w Bytowie pracujący w rewirze na 

terenie gminy Parchowo w każdą środę w siedzibie GOPS w Parchowie przyjmuje swoich 

interesantów, jest też członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego spotykającego się w GOPS raz 

na kwartał). 

Ośrodek współpracuje ze szkołami (Zespołem Szkół w Parchowie i Szkołą 

Podstawową w Nakli) w zakresie dożywiania dzieci, jak również w sprawach rodzin objętych 

usługami asystenta rodziny i rodzin, w których dochodzi do przemocy domowej. Ośrodek 

współpracuje z władzami gminy (Radą Gminy i Wójtem Gminy), przedstawiając wykazy 

potrzeb w pomocy społecznej i inicjując powstanie nowych form wsparcia dla mieszkańców 

gminy (np. utworzenie środowiskowego domu samopomocy w ramach ustawy „Za życiem” 

czy powstanie klubu seniorów). Ponadto pracownicy Ośrodka są zaangażowani w prace 

Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu 

Interdyscyplinarnego, Społecznej Komisji ds. Osób Niepełnosprawnym w powiecie 

bytowskim, Komisji Mieszkaniowej powołanej przez Wójta Gminy Parchowo.  Ośrodek 

współpracuje też z proboszczami parafii, do których należą mieszkańcy gminy Parchowo, 

sołtysami sołectw, Kołami Gospodyń Wiejskich i organizacjami pozarządowymi, głównie 

przy organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych, spotkań edukacyjnych, ale także przy 

organizowaniu pomocy dla mieszkańców gminy (np. podczas usuwania skutków nawałnicy  

z dnia 11.08.2017 r.). 

 

VIII.     Podsumowanie kontroli 

Podczas kontroli przeanalizowano sposób realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu 

pokontrolnym z dnia 8 kwietnia 2015 r., znak sprawy: PS-II.431.1.5.2015.KD, w których 

Wojewoda Pomorski zobowiązał Wójta Gminy Parchowo do: 

- podjęcia działań mających na celu spowodowanie uzupełnienia kwalifikacji zawodowych 

przez kierownika Ośrodka Panią [………………..]*, 

- podjęcia działań mających na celu dostosowanie poziomu zatrudnienia pracowników 

socjalnych zgodnie z art. 110 ust. 11 Ustawy,  

- dostosowania statutu Ośrodka do aktualnego stanu prawnego. 

Wójt pismem z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr sprawy AK.1710.1.2015, będącym 

jednocześnie odpowiedzią na zalecenia pokontrolne, poinformował, iż Kierownik Ośrodka 

przechodzi na emeryturę i w związku z powyższym ogłoszony zostanie konkurs w celu 
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wyłonienia na stanowisko kierownika osoby posiadającej wymagane przepisami ustawy 

kwalifikacje.  

W zakresie dostosowania standardu zatrudnienia przez Ośrodek Wójt poinformował 

Wojewodę Pomorskiego, iż po zatrudnieniu nowego Kierownika przeanalizowany zostanie 

stan zatrudnienia pracowników socjalnych i podejmie kroki w celu dostosowania poziomu 

zatrudnienia do poziomu określonego w art. 110 ust.11 Ustawy. Powyższe zalecenie nie 

zostało zrealizowane. W trakcie czynności kontrolnej ustalono, iż Kierownik Ośrodka, 

pismem z dnia 10 października 2017 r. zwrócił się do Wójta Gminy Parchowo z prośbą  

o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby etatów w Ośrodku, uzasadniając, iż konieczność 

zatrudnienia pracownika socjalnego podyktowana jest przepisami Ustawy, zgodnie z którymi 

Ośrodek winien zatrudniać nie mniej niż 3 pracowników. W odpowiedzi Wójt Gminy 

Parchowo pismem z dnia 18 października 2017 r. poinformował, iż wskazane w piśmie 

Kierownika Ośrodka przesłanki dotyczące uznania standardów zatrudnienia pracowników 

socjalnych w Ośrodku nie mogą zostać uznane, a ponadto ze względu na spadek liczby osób 

zgłaszających się do Ośrodka oraz niskie środki finansowe w budżecie na 2018 r., nie wyraża 

zgody na zwiększenie liczby etatów. (akta kontroli str. 347-348) 

Powyższa nieprawidłowość będzie przedmiotem wystąpienia pokontrolnego. 

 

W części dotyczącej nieaktualnego statutu Wójt Gminy Parchowo, poinformował, iż 

po zakończonej przez pracowników Wojewody Pomorskiego kontroli, rozpoczęto prace nad 

dostosowaniem statutu do aktualnego stanu prawnego. Ustalono, iż na dzień kontroli statut 

jest aktualny. 

 

Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu  

i terminu przeprowadzenia inspekcji pod pozycją nr 1. 

Na tym protokół zakończono, sporządzając go w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla jednostki kontrolowanej. 

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu 

kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej 

odmowy, co nie stanowi przeszkody 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 Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.  
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W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, termin odmowy podpisania 

protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki 

podlegającej kontroli stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń. 

Protokół sporządzono dnia 09.10.2019 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których egzemplarz nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. 

 

Kontrolujący: 

        [………………..]* 

Parchowo, dnia 21.10. 2019 r.  

 

[………………….…..]*      Kontrolujący: 

         [………………..]* 

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)    

Kontrolujący: 

             [………………..]* 

  

Kontrolujący: 

             [………………..]* 

 

 

Gdańsk, dnia 9.10.2019 r. 

 

* Wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. 

zm.) w związku z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) przez  Katarzynę Dańczyszyn 

 

 

 

 


