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    Protokół nr 20/2016 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich z dnia 31 marca 2016 roku. 
 
Do pkt 1. 

 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 Przewodniczący komisji Piotr Charkiewicz o godz. 1200 otworzył posiedzenie, 
przywitał obecnych na posiedzeniu i stwierdził, iż obrady są prawomocne. Zgodnie z listą 
obecności (zał. nr 1) obecnych 3 członków na stan 4 (nieobecny radny Bogdan Mularczyk). 
 
Do pkt. 2. 
 Przedstawienie porządku posiedzenia. 
Przewodniczący komisji odczytał zaproponowany porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 
3. Analiza działalności oraz ocena sprawozdania finansowego za 2015 rok Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich: 
a. Analiza wydatków w 2015 roku na zadania: 

- własne; 
- zlecone; 

b. Zasiłki: 
- stałe; 
- okresowe; 
- celowe; 
- dodatki mieszkaniowe; 
- fundusze alimentacyjne; 
- świadczenia rodzinne; 
- stypendia i zasiłki szkolne; 

c. Realizacja programów rządowych mających na celu ochronę poziomu życia 
osób i rodzin, grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 

4. Sformułowanie wniosków pokontrolnych. 
 
Członkowie komisji nie wnieśli uwag i propozycji zmian do porządku posiedzenia. 
 
Do pkt 3. 
 

Analiza działalności oraz ocena sprawozdania finansowego za 2015 rok Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich: 
a. Analiza wydatków w 2015 roku na zadania: 
- własne; 
- zlecone; 
b. Zasiłki: 
- stałe; 
- okresowe; 
- celowe; 
- dodatki mieszkaniowe; 
- fundusze alimentacyjne; 
- świadczenia rodzinne; 
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- stypendia i zasiłki szkolne; 
c. Realizacja programów rządowych mających na celu ochronę poziomu życia osób i 
rodzin, grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 

 
Kontrolę przeprowadziła komisja  w dniu 31 marca 2016 roku w następującym składzie: 
1. Piotr Charkiewicz  – przewodniczący komisji 
2. Henryk Nowak- członek 
3. Elżbieta Zamojska - członek 
 
Kontrolę przeprowadzono, realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy w planie 
pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr XII/81/2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 
17 grudnia 2015 roku. 
W kontroli uczestniczyła i informacji udzielała kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mikołajkach Pomorskich Pani Irena Sadłos. 
Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczył wójt Kazimierz Kulecki. 
 
Przewodniczący komisji poprosił o zabranie głosu kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mikołajkach Pomorskich Panią Irenę Sadłos. 
 
Kierownik GOPS poinformowała, że budżet Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Mikołajkach Pomorskich w realizacji zadań w 2015 roku wyniósł 3.167.562,40 zł, są to 
świadczenia w formie pomocy finansowej i rzeczowej. Zadania własne Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej wyniosły 272.138 zł, dotacje 105.430 zł z czego na wyposażenie i 
materiały 3.311 zł, dotacje do zadań własnych 2.000 zł, delegacje służbowe 3.037 zł, 
pozostałe wydatki takie jak: znaczki, prowizje, ubezpieczenia 30.800 zł, dotacja 4.100 zł. 
Ogółem zadania własne wyniosły 309.286 zł a dotacja do zadań własnych 111.530 zł. Udział 
dotacji wyniósł 26,5%. Pani kierownik opowiedziała, że Ośrodek Pomocy Społecznej 
znajduje się przy budynku Urzędu Gminy, jest wyposażony w podstawowe urządzenia takie 
jak: komputery, kserokopiarkę, drukarki. Współpracuje z Tczewskim bankiem żywności, 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, Policją, Sądami, Prokuraturą. 
Pani Sadłos wymieniła kryteria przyznawania świadczeń, które udziela się na podstawie art.7 
ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia finansowane w całości z budżetu OPS-u to zasiłki 
celowe, specjalne zasiłki celowe, usługi opiekuńcze i opłaty za domy opieki społecznej, 
natomiast pozostałe świadczenia takie jak zasiłek stały, składka na ubezpieczenie zdrowotne, 
posiłki, czy zasiłek celowy na żywność były dofinansowane, czyli została otrzymana dotacja 
do zadań własnych- dodała Pani kierownik.  
W 2015 roku GOPS objął 172 gospodarstw domowych tj. 630 osób. Pracownicy socjalni 
przeprowadzili 459 wywiadów środowiskowych, 113 wywiadów środowiskowych dla policji, 
sądów itp. oraz 56 wywiadów na potrzeby świadczeń rodzinnych, 68 wniosków o przyznanie 
dodatków mieszkaniowych i 15 wniosków o dodatki energetyczne. Na zasiłki stałe wydano 
172.198,92 zł , świadczenie to przyznano 45 osobom, natomiast zasiłki okresowe wyniosły 
41.000 zł oraz odpłatność za Domy Pomocy Społecznej dla pięciu osób. 
Przewodniczący komisji rewizyjnej  zapytał, czy gmina otrzymuje zwrot  odpłatności za 
Domy Pomocy Społecznej. 
Kierownik GOPS odpowiedziała, że zostaje przeprowadzony wywiad środowiskowy i 
sprawdza się, czy dochód nie przekracza 250% kryterium dochodowego, a następnie jest 
ustalana odpłatność od rodziny, a pozostałą kwotę płaci gmina. 
Pan Charkiewicz- czy te pieniądze w całości pochodzą z budżetu gminy? 
Pani Sadłos- tak, nie ma żadnej refundacji. 
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Pan Charkiewicz zapytał, co decyduje o tym, że dane świadczenie jest kosztem naszej 
gminy? 
Pani Sadłos odpowiedziała, że ostatnie miejsce zamieszkania. 
Pani kierownik  omówiła formy pomocy tj. zasiłki stałe, okresowe, posiłki, w tym dla dzieci, 
odpłatność za Domy Opieki Społecznej oraz sprawowanie pogrzebu z podaniem liczby osób 
korzystających z tych świadczeń i kwot przeznaczonych na te formy pomocy. 
 
Na posiedzenie przybył pan wójt Kazimierz Kulecki. 
 
Kierownik GOPS wyjaśniła, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał 193 tys. 
Dotacji na rządowy program „pomoc państwa w zakresie dożywiania”, a udział własny 
wyniósł 49.888 zł (świadczenie finansowane w 80% z budżetu państwa i 20% z budżetu 
gminy). 
Przewodniczący komisji zapytał, czy środki te wpływają  przed programem, czy w 
późniejszym terminie. 
Kierownik GOPS odpowiedziała, że wpływają zaliczkowo. Do końca grudnia zostaje 
wypłacona taka kwota o jaką wnioskowali- dodała. 
Pani Sadłos wyjaśniła również, że przyznane zostały dodatki mieszkaniowe osobom, które 
mają umowę najmu lub własne mieszkania, czy domy w kwocie 93.085,12 zł, co stanowi 
100% zadań własnych gminy. Wydano 91 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. 
GOPS w 2015 roku wydał 15 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego . Całość 
sfinansowana została z dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego. Łączna kwota 
wypłaconych dodatków energetycznych wyniosła 1.331,68 zł. 
Kolejną formą pomocy, którą udzielił GOPS był wypoczynek dla dzieci. Pani kierownik 
poinformowała, że w 2015 roku dzieci z gminy Mikołajki Pomorskie wyjechały na kolonie 
trwającą 14 dni w Harcerskim Centrum Edukacji Funka w okresie od 13.07.- 26.07.2015 
roku. Uczestnikami kolonii mogły być dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o 
niskich dochodach . 
Dodatkowymi formami pomocy udzieloną przez GOPS były zasiłki rodzinne i fundusz 
alimentacyjny w kwocie 1.774.480,33 zł. Pani kierownik omówiła pokrótce dodatki do 
zasiłku rodzinnego takie jak: dodatek z tytułu urodzenia dziecka(becikowe), dodatek z tytułu 
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. 
W 2015 roku GOPS przyjął 36 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego i wydał 38 decyzji. Świadczenia te zostały wypłacone 55 dzieciom z 32 
rodzin.  
Inną formą pomocy była pomoc materialna o charakterze socjalnym. Były to stypendia i 
zasiłki szkolne dla uczniów mieszkających na terenie gminy Mikołajki Pomorskie. Łączna 
kwota pomocy jaka została udzielona uczniom w roku 2015 wynosiła 174.000,45 zł, w tym 
dotacja 139.200,35 zł (80%)  i wkład własny 34.800,10 zł (20%). Wydanych zostało 385 
decyzji oraz wypłacono zasiłek szkolny na dwoje dzieci w kwocie 1.180 zł w związku ze 
zdarzeniem losowym. 
GOPS w ubiegłym roku udzielił pomocy w formie wyprawki szkolnej dwudziestu uczniom. 
Dotacja wyniosła 45.000 zł i została wykorzystana w całości, dodała pani kierownik. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2015 roku dysponował pomocą rzeczową z 
Tczewskiego Banku Żywności. Pozyskał 24.460,24 kg żywności o wartości 71.142,82 zł. W 
szczególnie uzasadnionych przypadkach o pomoc w tej formie mogły ubiegać się osoby i 
rodziny, których dochód nie przekroczył 150% kryterium dochodowego. 
Kolejnym świadczeniem udzielonym przez GOPS w ubiegłym roku było wypłacenie 
świadczeń rodzinom zastępczym w kwocie 7.626,19 zł. 
Radny Henryk Nowak- czy dużo jest osób, za które GOPS wypłaca to świadczenie? 
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Kierownik GOPS odpowiedziała, że są to 4 osoby. 
GOPS opłaca również składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta opłacana jest za: osoby 
pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz osoby pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne, a nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu (zadanie 
finansowane z budżetu gminy). GOPS prowadzi rachunkowość Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Mikołajkach Pomorskich. Jest to 
grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom i rodzinom 
doświadczającym problemu uzależnienia. 
Kierownik GOPS przedstawiła strukturę Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pani kierownik wymieniła kto wchodzi w skład 
zespołu oraz poinformowała, że w 2015 roku odbyło się 10 posiedzeń zespołu oraz wpłynęło 
5 niebieskich kart. 
Radny Henryk Nowak zapytał na jakich warunkach odbywa się opieka dla osoby starszej. 
Kierownik GOPS wyjaśniła jakie kryteria musi spełniać taka osoba. Dodała też, że jeśli taka 
osoba ma rodzinę, to odpłatność ciąży na członkach rodziny. 
Radny Henryk Nowak- czy dowóz chorego na badanie jest w ramach środków Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej? 
Kierownik GOPS odpowiedziała, że nie. 
Wójt  dodał, że gmina ma obowiązek dowozić dzieci niepełnosprawne, które mają obowiązek 
szkolny. 
Radny Henryk Nowak zwrócił się do wójta gminy z pytaniem o możliwość utworzenia 
domu opieki dla osób starszych w pałacu w Stążkach. 
Przewodniczący komisji dodał, że może powiat lub inne gminy chciałby pomóc. 
Wójt  stwierdził, że powiat nie posiada mieszkańców, gdyż są oni przypisani do gmin i na 
powiecie nie ciąży obowiązek finansowania. Pan wójt nadmienił, że w powiecie nie ma 
takiego ośrodka, a na pewno byłby potrzebny, jednakże adaptacja tego obiektu wiąże się z 
dużymi kosztami. 
 
Wójt gminy wyszedł. 
 
Więcej pytań nie wniesiono. 
 
Do pkt. 4. 
 Sformułowanie wniosków pokontrolnych. 
 
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok. Komisja w składzie 3 członków na stan 
3 pozytywnie jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Mikołajkach Pomorskich za 2015 rok. 
 
 
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym 
doręczono Przewodniczącemu Rady Gminy, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy oraz kierownikowi kontrolowanego podmiotu. 
 
Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu. 
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Data i miejsce podpisania protokołu:                             Mikołajki Pom., 07.04.2016 r. 
 
 

Podpis kierownika                                                                        Podpisy  kontroluj ących: 
kontrolowanego podmiotu 

 1.   .......................................... 
(Piotr Charkiewicz) 
 

............................................                                                         2............................................. 
(Henryk Nowak) 
 

 3.   .......................................... 
(Elżbieta Zamojska) 
 

 
 
 
Pouczenie. 

W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on 
obowiązany do złożenia- w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienie 
składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i 
jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu 
pokontrolnego do podpisania. 
 
Załączniki do protokołu: 
 

1. Lista obecności. 
2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach 

Pomorskich za 2015 rok. 
 

 
 
 
 
Protokółowała Magdalena Wojtacka 
 
 
        PRZEWODNICZĄDY 
          Komisji Rewizyjnej 
           Piotr Charkiewicz 
 
 
 


