KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W NOWYM
MIASTECZKU

PROTOKOL Nr 5/2021
z kontroli przeprowadzonej na temat:

"Kontrola dzialalnosci

Osrodka Pomocy

zgodnosci z uchwal'l budzetow'l za rok 2020"

Nowe Miasteczko 2021 r.

Spolecznej

w zakresie

Kierownik kontrolowanej jednostki: Renata Rudnik - Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej w
Nowym Miasteczku;

Data rozpoczycia czynnosci kontrolnych : 02 lipca 2021 r.
Data zakOllczenia czynnosci kontrolnych: 02 lipca 2021 r.

Temat kontroli : Kontro1a kompleksowa.
Kontroly przeprowadzil Zesp61 Kontrolujllcy w skladzie:
I) Gra:i:yna Kwiecien - Przewodniczi!ca Komisji Rewizyjnej, kierownik zespolu kontroluji!cego;
2) Andrzej Biazik - Czlonek Komisji rewizyjnej;
3) Marek Miszczak - Czlonek Komisji rewizyjnej;
4) Pawel Pawliszyn - Czlonek Komisji rewizyjnej;
5) Bo:i:ena Skoczen - Czlonek Komisji rewizyjnej

Wyjasnien udzielali :
I)

Renata Rudnik - Kierownik Osrodka Pomocy Spolecznej w Nowym Miasteczku;

Komisja rewizyjna podczas kontroli przeanalizowala nastypuji!ce dokumenty:
I) sprawozdanie z dzialalnosci Osrodka Pomocy Spolecznej w Nowym Miasteczku za 2020 rok
2) zestawienie zrealizowanych przez OPS dzialan na rzecz spolecznosci lokalnej
Na podstawie przeanalizowanych dokument6w komisja stwierdzila:
Osrodek Pomocy Spolecznej w Nowym Miasteczku w 2020 roku realizowal szeroki zakres zadan dia 5.326
mieszkanc6w Nowego Miasteczka i osciennych solectw. Zadania wlasne wynikaji!ce z ustawy wypelniane
si! poprzez:
- udzielenie schronienia, zapewnienie posilku, oraz niezbydnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wyplacanie zasilk6w okresowych,
- przyznawanie i wyplacanie zasilk6w celowych,
- przyznawanie i wyplacanie zasilk6w specjalnych celowych,
- przyznawanie i wyplacanie zasilk6w stalych,
- organizowanie i swiadczenie uslug opiekunczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
- kierowanie do domu pomocy spolecznej i ponoszenie odplatnosci za pobyt mieszkanca gminy w tym
domu,
- dozywianie dzieci,
- praca socjalna,
- sporzi!dzanie sprawozdawczosci w tym r6wniez w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu
informatycznego
- utrzymanie osrodka pomocy spolecznej, w tym zapewnienie srodk6w na wynagrodzenia pracownik6w,
- oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne okreslonych w przepisach 0 powszechnym ubezpieczeniu
wNFZ.

W 2020 roku Osrodek Pomocy Spolecznej wydal na swiadczenia z pomocy spolecznej 392 .571 z1.
W ra mach zadan wlasnych oplacono i zrealizowano swiadczenia na

l~czn~

kwoty 388 .773 z1.

Przyznano r6znego rodzaju zasilki eelowe na l~ezn~ kwoty 36 .813 zl. ( 12.834 dotaeja) z przeznaezeniem na
zakup zywnosei, lek6w, opal, zdarzenie losowe.
Wyplaeono zasilki stale na kwoty 223.051 zl. (49 os6b) - dotaeja w ealosei.
Oplaeono skladki na ubezpieezenie zdrowotne na kwoty 18.982 zl. (44 os6b)- dotaeja w ealosei. Przyznano
zasilki okresowe na kwoty 16.125 zl dia I os6b-dotaeja w ealosei.
Oplaeono posilki dia 46 os6b na kwoty 13.609 zl. w tym dia 38 dzieei w szkolaeh i przedszkolaeh na kwoty
10.093 zl. Rz~dowy program "Posilek w szkole i w domut! pozwalal na objyeie wspareiem rodzin, kt6ryeh
doeh6d przekraeza ustawowe kryteria doehodowe jednak nie wiycej niz 0 50%. Z programu skorzystalo
l~cznie 145 os6b na kwoty 34.734 zl. (dotaeja 20.840 zl.).
W przypadku os6b wymagaj~eyeh ealodobowej opieki, kt6re nie mog~ samodzielnie funkejonowac , a
kt6rym pomoe w formie uslug opiekUJ1ezych nie wystareza, przysluguje prawo do umieszezenia w Domu
Pomoey Spoleeznej. W Domu Pomoey Spoleeznej przebywaly 3 osoby, kt6rych koszt utrzymania wyni6s1
99.175 zl. (srednim-ny koszt- 3.005 zl.).
W ramaeh zadan zleeonyeh zrealizowano pomoe na kwoty 3.798 zl.
Specjalistyezne uslugi opiekuncze dia os6b z zaburzeniami psychieznymi dIa 1 dzieeka, 211 godzin na
kwoty 3.798 zl. Speejalistyezne uslugi opiekuneze swiadezy Miejski Osrodek Rehabilitaeji i Uslug
Speejalistycznyeh w Glogowie, gdzie koszt godziny wynosi 18,00 zl.
W 2020 roku ze swiadezen pomoey spoleeznej skorzystalo 138 rodzin, kt6re licz~ 245 os6b w rodzinaeh eo
oznaeza, ze 4,6% mieszkanc6w Gminy Nowe Miasteezko zostalo objytyeh r6Znymi
formami naszej pomoey.
Swiadczenia pieniytne spoza ustawy 0 pomocy spolecznej.
Swiadczenia rodzinne
Przyznano dia 192 rodzin na kwoty 630.026 zl.
Swiadczenia Opiekuncze
Wyplaeono dia 209 os6b na kwoty 484.188zl:

* Speejalny zasilek opiekunezy.
Wyplaeono dia 3 os6b na kwoty 14.880 zl.
* Swiadczenie pielygnacyjne - z tytulu rezygnaeji z zatrudnienia lub

innej praey zarobkowej wyplaeono dia

51 os6b na kwoty 974.408 zl.

* zasilek dia opiekuna - wyplaeono dia 1 osoby na kwoty 1.240 zl.
* skladki spoleezne od swiadezen opiekunezyeh dIa 45 os6b na kwoty 242.173 zl.
* skladki zdrowotne za 50 os6b pobieraj~eyeh swiadezenia opiekuneze na kwoty 86 .

149 zl. Jednorazowa

zapomoga z tytulu urodzenia siy dzieeka - wynosi 1.000 zl. wyplaeono dIa 33 os6b na kwoty 33 .000 zl.
Za Zyeiem -1 osoba na kwoty 4.000 zl.
Swiadczenie rodzicielskie
Swiadczenie rodzicielskie w wys. 1.000 zl. wyplaeane bylo dIa 19 os6h na kwoty 222 .845 zl.
Swiadczenie wychowawcze
Swiadezenie wyehowawcze wyplaeane bylo dIa 585 rodzin w tym 923 dzieei na kwoty 5.543 .599 zl.
Nienaletnie pobrane swiadczenia rodzinne - 16.929 zl.
Fundusz alimentacyjny
Z funduszu alimentaeyjnego skorzystalo 23 rodziny, alimenty przyznano 33 osobom na kwot y 181.150z1
Dodatek mieszkaniowy
Z dodatku mieszkaniowego skorzystalo 1 7 gospodarstw domowyeh na

l~ezn~

Dodatek energetyczny

Z dodatku energetyeznego skorzystalo 5 gospodarstw na l~ezn~ kwoty 672 zl.
Pomoc materialna uczniom

kwoty 19 .615 zl.

Liczba uczni6w, kt6rzy otrzymali stypendium socjalne - 36, na kwot y 49.480 zl.

Komisja nie wnosi zadnych uwag do wykonywanych

przez Osrodek Pomocy Spolecznej w Nowym

Miasteczku w 2020 roku zadan wlasnych i zleconych.
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Podpis kierownika kontrolowanej jednostki:
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ß-r0A·~ ~ ~~e;i~POlu kontrolnego:
I) Grazyna& iecien - (kierownik zespolu kontrOlUj'tcegO);? 1 /
2) Andrzej Biazik; ,
3) Pawel Pawliszyn;
4) Bozena Skoczen.
5) Marek Miszczak
Protok61 sporz'tdzono w 4 egzemplarzach, kt6re otrzymuj't:
I. Przewodnicz'tcy Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku,
2. Burmistrz Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku,
3. Kontrolowana Jednostka,
4. Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku.

Nowe Miasteczko, dnia 02 Iipca 2021 r.
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