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Alicja Zielińska
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Notecka 28
64 – 800 Chodzież
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Delegatura w Pile, przeprowadził
w okresie od 6 do 13 lutego 2020 r. kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Chodzieży.
Zakres kontroli obejmował prawidłowość przyznawania świadczeń oraz kwalifikacje kadry
realizującej zadania pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia zakończenia
kontroli.
Ustalenia dokonane w toku kontroli zostały opisane w protokole kontroli podpisanym bez
zastrzeżeń dnia 25 marca 2020 r. W wyniku kontroli ustalono, co następuje.
Kierownik Ośrodka posiada wymagane kwalifikacje.
Na podstawie art. 110 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) Wójt Gminy Chodzież upoważnił kierownika oraz
1 pracownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach
z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości gminy.
Podstawą funkcjonowania Ośrodka jest Statut i Regulamin organizacyjny Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Gmina Chodzież posiada Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2009 - 2020.
Pracownicy socjalni zatrudnieniu w Ośrodku spełniają wymagania kwalifikacyjne
określone w obowiązujących przepisach, biorą udział w szkoleniach tematycznie związanych
z wykonywaną pracą.
W Ośrodku zatrudnionych jest 4 pracowników socjalnych (3 etaty) i na 1 pracownika
socjalnego realizującego zadania pomocy społecznej przypada do 2012 mieszkańców i nie
więcej niż 50 środowisk objętych pracą socjalną, co jest zgodne z art. 110 ust. 11 i ust. 12
ustawy o pomocy społecznej.
Wywiady środowiskowe przeprowadzane były zgodnie z obowiązującymi przepisami
w zakresie miejsca, terminu, planowania i zatwierdzania pomocy. Planowano pracę socjalną,
stosownie do potrzeb osób i rodzin.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie postępowania administracyjnego, decyzje
wydawane były terminowo, zawierały właściwe podstawy prawne, uzasadnienie faktyczne
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i prawne, co jest zgodne z art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256).
Odpłatność za usługi opiekuńcze naliczano zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Świadczenia przyznawane były zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Nie stwierdzono
nieprawidłowości w zakresie ustalania i dokumentowania sytuacji dochodowej osób i rodzin,
z wyłączeniem 1 przypadku, szczegółowo opisanego w protokole. W tym zakresie przyjęto
wyjaśnienia kierownika Ośrodka i odstąpiono od wydania zaleceń.
Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą ocenia się pozytywnie i w związku
z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.
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