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PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W ŁOMŻY, UL. DWORNA 23B

Białystok - czerwiec - 2014 r.
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PROTOKÓŁ

kontroli kompleksowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, ul. 
Dworna 23B przeprowadzonej w dniach 26, 27, 28, 29, 30 maja 2014 roku.

Prezydentem Miasta Łomża jest Pan Mieczysław Leon Czerniawski.
Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży - Pan Wiesław Jagielak, który

kieruje ww. jednostką od dnia l czerwca 2008 r.

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Łomży powstał  na  podstawie  Uchwały Nr  82/XVI
Miejskiej  Rady Narodowej  w Łomży  z  dnia  27  kwietnia  1990 r.  w  sprawie  utworzenia  Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łomży.

[Akta kontroli str. 110]

Kontrolę  przeprowadzili  :  
1. Ewa Bijak - starszy inspektor wojewódzki - kierownik zespołu inspektorów,
2. Anna Giesko — inspektor wojewódzki,
3. Anna Liszewska - starszy inspektor wojewódzki,
4. Urszula Malewska — starszy inspektor

pracownicy  Wydzia łu  Poli tyki  Społecznej  Podlaskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w
Białymstoku,  na  podstawie  upoważnienia:  Nr  1/2014  z  dnia  14  maja  2014  r.
(PS~V,431.32.2014.EXB)  wydanego  z  upoważnienia  Wojewody  Podlaskiego  przez  Andrzeja
KozJowskiego - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku.

(Akta kontroli, str. 3-4] 
Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o:
1) Ośrodku/MOPS         należy   przez   to   rozumieć   Miejski   Ośrodek   Pomocy   Społecznej
w Łomży, ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża,
2) ustawie o pomocy społecznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., póz.182, ze zm.).

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:
5. Pan Wiesław Jagielak - dyrektor MOPS w Łomży,
6. Pani Anna Fabin - wicedyrektor MOPS w Łomży,
7. Pan Zbigniew Mrozek — kierownik Działu Świadczeń MOPS w Łomży,
8. Pani Iwona Wądołowska - pomoc administracyjna - Dział Usług Opiekuńczych.

Temat kontroli:
Realizacja  zadań  własnych  gminy  oraz  zadań  zleconych  przez  administrację  rządową
wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. V. z 2013r., póz. 182, ze
zm.) za okres od l kwietnia 2013 r. do dnia kontroli.

Okres objęty kontrolą: Kontrolą objęto okres od dnia l kwietnia 2013 r. do dnia rozpoczęcia 
kontroli, uwzględniając dane statystyczne dotyczące udzielonych świadczeń z zakresu pomocy 
społecznej za 4 kwartały poprzedzające miesiąc rozpoczęcia kontroli. 
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Ustalenia kontroli 

I.   Zasoby materialne ośrodka pomocy społecznej

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Łomży  mieści  się  w  ttzykondygnacyjnym
budynku.  Przed  wejściem  do  budynku  nie  ma  barier  architektonicznych  dla  osób
niepełnosprawnych, natomiast występują one wewnątrz w postaci schodów na pietra. Na parterze
znajduje  się  dzwonek,  który  umożliwia  osobom  posiadającym  trudności  w  poruszaniu
przywołanie pracownika Ośrodka.

Pomieszczenia Ośrodka są wyposażone w niezbędne sprzęty i urządzenia biurowe w tym
faks i ksero. Pracownicy socjalni zajmują głównie jedno lub dwuosobowe pokoje, każdy z nich
posiada  wyodrębnione  stanowisko  pracy,  zapewniony  jeden  zestaw  komputerowy  na  dwóch
pracowników. W strukturach Ośrodka funkcjonują: Klub Seniora, zlokalizowany w budynku przy
ul. M. Skłodowskiej - Curie 2, Ośrodek Interwencji Kryzysowej zlokalizowany w budynku przy
ul. Wojska Polskiego 161 i Noclegownia zlokalizowana w budynku przy ulicy Dwornej 24A..

II. Zasoby kadrowe ośrodka

W  okresie  podlegającym  kontroli  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Łomży
zatrudniał  147  pracowników  (w  tym  pracownicy  zatrudnieni  w  Klubie  Seniora,  Ośrodku
Interwencji Kryzysowej i Noclegowni).

W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano 16 akt osobowych, w tym:
9. Wicedyrektora Ośrodka,
10. Głównego księgowego,
11. l specjalisty pracy socjalnej,
12. l starszego pracownika socjalnego,
13. 7 pracowników socjalnych,
14. l starszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej,
15. 3 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej,
16. l młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej.

W trakcie kontroli sprawdzono kwalifikacje pracowników realizujących zadania z zakresu
pomocy  społecznej.  Stwierdzono,  że  jedna  osoba  świadcząca  usługi  specjalistyczne
dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  nie  posiada  kwalifikacji  do  wykonywania
zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne
usługi, o których mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22
września  2005r.  w sprawie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  (Dz.  U.  Nr  189, póz.
1598, ze zm.).  Posiadane przez pracownika wykształcenie podstawowe i  certyfikat ukończenia
szkolenia w zakresie „przygotowania bezrobotnych kobiet do świadczenia usług opiekuńczych"
nie  stanowi  potwierdzenia  kwalifikacji  zawodowych,  o  których  mowa  w  powyższym
rozporządzeniu. Pozostali pracownicy, których kwalifikacje zostały poddane kontroli,  posiadają
wymagane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz z ustawą z dnia
21  listopada  2008  r.  o  pracownikach  samorządowych  (Dz.  U.  Nr  223,  póz.  1458,  ze  zm.)
kwalifikacje,  niezbędne  do  wykonywania  pracy  na  zajmowanych  stanowiskach,  co
przedstawiono w wykazie pracowników dołączonym do akt kontroli.

[Akta kontroli, str. 44, 191-192]

Miasto Łomża zamieszkuje 60 421 mieszkańców (według stanu na 30.04.2014 r.), zadania
z zakresu ustawy o pomocy społecznej realizuje 31 pracowników socjalnych. Stan zatrudnienia
pracowników socjalnych w Ośrodku spełnia normę określoną w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy
społecznej, zgodnie z którą Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia pracowników socjalnych
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proporcjonalnie  do  liczby  ludności  gminy  w  stosunku  jeden  pracownik  socjalny  na  dwa  tysiące
mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

[Akta kontroli, str. 25-70,101-102]

Pracownicy  socjalni  otrzymują  dodatki  do  wynagrodzenia  250  zł  miesięcznie  i  posiadają
legitymacje  pracownika  socjalnego  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  nr  3  do  rozporządzenia
Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  8  czerwca  2012  r.  w  sprawie  rodzinnego  wywiadu
środowiskowego (Dz. U. z 2012, póz. 712).

III. Zadania realizowane przez ośrodek i upoważnienie kierownika ośrodka (innych osób)
do wydawania decyzji administracyjnych

Uchwalą  Nr  328/LI/05  Rady  Miejskiej  w  Łomży  z  dnia  29  czerwca  2005r.  (ze  zm.)
uchwalono Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży.

Uregulowania  Statutu  są  niezgodne  z  ustawą  z  dnia  12  marca  2004r.  o  pomocy
społecznej:
-  §  9  ust.  2  Statutu  stwierdzający,  że  Wojewoda  Podlaski  sprawuje  nadzór  jedynie  nad  zadaniami
zleconymi  z  zakresu  administracji  rządowej  jest  niezgodny  7.  art.  22  pkt  8  ustawy  o  pomocy
społecznej,  zgodnie  z  którym  wojewoda  sprawuje  „nadzór  nad  realizacją  zadań  samorządu
gminnego, powiatowego (•••)"•

W  okresie  kontrolnym  w  MOPS  obowiązywał  Regulamin  Organizacyjny  Miejskiego
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Łomży,  wprowadzony  Zarządzeniem  Nr  0162/A/20/2010
Dyrektora  Ośrodka  z  dnia  3  sierpnia  2010  r.  i  następnie  od  3  września  2013  r.,  Regulamin
Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Łomży,  wprowadzony Zarządzeniem Nr
201/2013 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 3 września 2013 r.

Uregulowania regulaminu z dnia 3 września 2013 r. są niezgodne z ustawą z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej:

-  zapisy  dotyczące  struktur}'  organizacyjnej  Ośrodka  w  ramach  której  wchodzą  ośrodki
wsparcia: Noclegownia i Klub Seniora oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej, są niezgodne z art.  ć
pkt  5  ustawy  o  pomocy  społecznej,  wymieniającym  te  placówki  jako  odrębne  jednostki
organizacyjne pomocy społecznej.

[Akta kontroli, str. 103-116]

Dyrektor  Ośrodka  posiada  upoważnienie  Prezydenta  Miasta  Łomży  Nr  9/12  z  dnia  13
01.2012  r.  do  wydawania  decyzji  administracyjnych  w  indywidualnych  sprawach  z  zakresu
pomocy społecznej należących do właściwości gminy l powiatu, decyzji w sprawach domów pomocy
społecznej  oraz  wydawania  decyzji  administracyjnych  \v  sprawach  indywidualnych  z  zakresu
wspierania  rodziny i  systemu  pieczy zastępczej  należących do właściwości  gminy i  powiatu oraz
zawierania  i  rozwiązywania  umów  cywilnoprawnych  z  rodzinami  zastępczymi,  zawodowymi  i
niezawodowymi i rodzinnymi domami dziecka.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomży Nr 3/12 z dnia 05.01.2012 r. do wydawania decyzji
administracyjnych  w  indywidualnych  sprawach  z  zakresu  pomocy  społecznej  należących  do
właściwości  gminy  i  powiatu  oraz  decyzji  w  sprawach  domów  pomocy  społecznej
upoważniono  również  wicedyrektora  Ośrodka  oraz  kierownika  Działu  Świadczeń
Środowiskowych.

Prezydent  Miasta  Łomży  udzielił  dyrektorowi  Ośrodka  z  dniem  01.07.2009  r.
pełnomocnictwa,  wynikającego  z  art.  47  ust.  l  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. 2013 r., póz. 594 ).

[Akta kontroli, str. 19-24] 
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W  trakcie  kontroli  ustalono,  że  Ośrodek  prowadzi  dziennik  korespondencyjny  oraz
ewidencję wyjść służbowych pracowników.

W  toku  czynności  kontrolnych  ustalono,  że  postępowania  w  sprawach  świadczeń,
określonych  w  ustawie  o  pomocy  społecznej,  zakończone  decyzjami  administracyjnymi
przeprowadzone  były  poza  przypadkami  opisanymi  w  protokole   zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami  prawa,  w  szczególności:  sytuacja  osobista,  rodzinna,  dochodowa  i  majątkowa
wnioskodawców ustalona była na podstawie dokumentów określonych w art. 107 ust. 5b ustawy
0 pomocy społecznej, wywiady środowiskowe przeprowadzano w terminie określonym w § 2
rozporządzenia   Ministra   Pracy   i   Polityki  Społecznej   z   dnia   H   czerwca   2012r.   w   sprawie
rodzinnego  wywiadu  środowiskowego   (Dz.   U  z  2012r.  póz.  712),  decyzje  administracyjne
podejmowano zgodnie z terminem określonym w art. 35 kpa, niezwłocznie — nie później niż w
terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje administracyjne zawierają elementy
określone w art. 107 § l kpa.

W  trakcie  kontroli  stwierdzono,  że  w  większości  skontrolowanych  akt  spraw,
dokumentując  status  osoby  bezrobotnej,  zamieszczano  wydruk  komputerowy  z
Samorządowej  Elektronicznej  Platformy  Informatycznej  (SĘPI)  z  Powiatowego  Urzędu
Pracy  w  Łomży  lub  kopie  potwierdzenia  wizyty  u  pośrednika  pracy,  zamiast
dokumentów  określonych  w  art.  107  ust.  5b  pkt  13  ustawy  z  dnia  12  marca  2004  r.  o
pomocy  społecznej,  tj.  decyzji  starosty  o  uznaniu  lub  odmowie  uznania  za  osobę
bezrobotną,  utracie  statusu  osoby  bezrobotnej,  o  przyznaniu,  odmowie  przyznania,
wstrzymaniu,  wznowieniu  wypłaty  oraz  utracie  lub  pozbawieniu  prawa  do  zasiłku  dla
bezrobotnych,  świadczenia  szkoleniowego,  stypendium,  dodatku  aktywizacyjnego  albo
oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.

Ponadto  w  większości  sprawdzonej  dokumentacji  zamieszczano  w  aktach  spraw
oświadczenie  o  stanie  majątkowym  „Zastrzeżone  —  po  wypełnieniu  egzemplarz
pojedynczy"  zawierające  klauzulę:  „Oświadczam,  że  znana  mi  jest  treść  art.  233  §  l
Kodeksu  karnego  o  odpowiedzialności  karnej  za  podanie  nieprawdy  lub  zatajenie
prawdy",  pomimo  obowiązującego  od  dnia  07,07.2012  r.  wzoru  oświadczenia  o  stanie
majątkowym zamieszczonego w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy
1 Polityki   Społecznej   z   dnia   8   czerwca   2012   r.   w   sprawie   rodzinnego   wywiadu
środowiskowego ( Dz. U. z 2012r., póz. 712).

IV.   Realizacja  zadań  własnych  gminy  o  charakterze   obowiązkowym  -  art.   17   ust. l 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

a)zadania w      łasne gminy o charakterze obowiązkowym

1. 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

Uchwałą Nr 74/XTV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 11 lipca 2007 r. przyjęto Strategię 
rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Łomży na lata 2007 — 2015(ze zm.) Główne
cele Strategii to:

1) Systematyczna analiza problemów społecznych,
2) Wsparcie rodzin z dziećmi, a w szczególności zapobieganie patologiom społecznym,
3) Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin oraz ich integracja ze społeczeństwem,
4) Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
5) Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień,
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6) Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Strategia  zawiera  diagnozę  Miasta  Łomża,  cele  strategiczne,  kierunki  działania,  wskaźniki

realizacji działań, sposób realizacji strategii i jej ramy finansowe. Prognoza zmian w zakresie objętym
strategią została ujęta znikomo. Strategia zawiera wszystkie elementy określone w art. 16b  ustawy o
pomocy społecznej.

Dokument zakłada,  że  cele i  zadania określone w Strategii  będą monitorowane i  oceniane.
Zarządzeniem  Nr  38/11  Prezydenta  Miasta  Łomża  z  dnia  l  marca  2011  r.  powołano  zespół
roboczy do spraw aktualizacji i monitorowania Strategii.

2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a oceny w zakresie pomocy społecznej
Ośrodek  przygotował  ocenę  zasobów  pomocy  społecznej  za  rok  2013,  która  została

przedstawiona  do  zatwierdzenia  na  LII  zwyczajnej  sesji  Rady  Miejskiej  w  Łomży  w  dniu  30
kwietnia 2014 roku.

Zgodnie  z  art.  16a  ust.  4  ustaw)'  o  pomocy  społecznej  organ  wykonawczy  jednostki
samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia radzie gminy, radzie powiatu, a do
dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ww. ocenę.

Ww. ocena obejmuje elementy określone w art. 16a ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej
JAkta kontroli, str. 213|

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłków oraz niezbędnego ubrania osobom tego
póz ba wionym

Miasto Łomża udziela schronienia i zapewnia posiłki oraz niezbędne ubranie osobom tego
potrzebującym  poprzez prowadzenie w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej
noclegowni.  Noclegownia  mieszcząca  się  w  Łomży  przy  ulicy  Dwornej  24A posiada  16  miejsc
noclegowych. Noclegownia czynna jest codziennie, w okresie od l października do 31 marca od godz.
15"° do godz. 8lł° dnia następnego, a w okresie od l kwietnia do 30 września od godz. 20"" - 8"" dnia
następnego.  Osoby bezdomne,  przebywające  w noclegowni  korzystają  /  posiłków wydawanych z
jadłodajni Caritas Diecezji Łomżyńskiej z siedzibą przy ul. Pięknej 5. Przy noclegowni funkcjonuje
również ogrzewalnia. W okresie kontrolnym schronienie zapewniono 25 osobom.

Miasto  Łomża  prowadzi  Klub  Seniora  przy  ul.  M.C.  Skłodowskiej  2  w  Łomży,  który  w
ramach  swojej  działalności  organizuje  posiłki  osobom  potrzebującym.  Na  terenie  Miasta
funkcjonuje również „Kuchnia dla ubogich" prowadzona przez Oaritas Diecezji Łomżyńskiej.

Dokonano  kontroli  losowo  wybranych  akt  dotyczących  zapewnienia  schronienia,  w  tym
decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:

Ł MOPS.8131-8/2013 z 12.06.2013
17. MOPS.8131-16/2013 z 29.10.2013
18. MOPS.8131-22/2013 z 20.12.2013
19. MOPS.8131-2/2014 z 10.01.2014

[Akta kontroli, str. 232]

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
W  okresie  kontrolnym  wypłacono  zasiłki  okresowe  1.188  osobom  (4901  osobom  w

rodzinie). Najniższy zasiłek wyniósł 20,00 zł, najwyższy 1.596,00 zł.
Świadczenia  przyznawano,  w  szczególności  z  powodu  bezrobocia,  długotrwałej  choroby,

niepełnosprawności.
[Akta kontroli, str.71-88]

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania
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administracyjne:
1. MOPS.8121 -2095/2013 z 09.08.2013
2. MOPS.8123-186./2014z 16.01.2014
3. MOPS.8123-1102/2013 z 16.04.2013
4. MOPS.8123-1110/2013 z 16.04.2013
5. MOPS.8123-318/2014 z 21.01.2014
6. MOPS.8123-794/2014 z 07.03.2014
7. MOPS.8123-2570/2013 z 07.11.2013
8. MOPS.8123-2838/2013 z 06.12.2013
9. MOPS.8123-2330/2013. Z 07.10.2013
10. MOPS.8123-1244/2013 z 08.05.2013

Nie wypłacano zasiłków okresowych  niezależnie  od dochodu na  podstawie art.  38  ust.  4a  ustawy o
pomocy społecznej, w przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym, pobierającą
ww. zasiłek.

Nie wypłacano zasiłków okresowych niezależnie od dochodu, na zasadzie zwrotu na podstawie art. 41
pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
W  okresie  kontrolnym  przyznano  zasiłki  celowe  1.259  osobom  (4.905  osobom  w  rodzinie).

Najniższy w wysokości — 20,00 zł, najwyższy — 660,00 zł.
Pomoc  w  formie  zasiłków  celowych  przyznawano,  w  szczególności  z  powodu  bezrobocia  i

długotrwałej choroby, z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, leków, żywności.
W  okresie  objętym  kontrolą  gmina  udzielała  pomocy  w  oparciu  o  art.  39a  ustawy  o  pomocy

społecznej.  W celu  realizacji  postanowień kontraktu  socjalnego zasiłki  celowe przyznano  124 osobom (348
osobom w rodzinie). Łącznie na realizacje świadczenia wydano 67.000,00 zł.

[Akta kontroli, str. 71-88]

Dokonano  kontroli  losowo  wybranych  akt,  w  tym  decyzji  rozstrzygających  postępowania
administracyjne:
1. MOPS.EFS.8121-75/2013 z 24.09.2013
2. MOPS.EFS.8121-41/2013 z 13.08.2013
3. MOPS.EFS.8121-72/2013 z 24.09.2013
4. MOPS.EFS.8121-30/2013 z 13.08.2013
5. MOPS.EFS.8121-20/2013 z 12.08.2013
6. MOPS.8121-3412/2013 z 2.12.2013
7. MOPS.8121-345/2014 z 22.01.2014
8. MOPS.8121-305/2014 z 21.01.2014
9. MOPS.8121-75/2014 z 14.01.2014
10. MOPS.8121-2128/2013 z 16.08.2013
- w jednym przypadku w aktach sprawy brak dokumentu potwierdzenia rejestracji w powiatowym

urzędzie pracy - póz. l,
- w jednym przypadku zaświadczenie dotyczące wynagrodzenia za pracę nie zawiera elementów, o

których mowa w art. 107 ust. 5b, pkt 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. informacji o wysokości
potrąconej   zaliczki   na   podatek   dochodowy   od   osób   fizycznych,   składki   na   ubezpieczenie
zdrowotne,   składki   na   ubezpieczenie   emerytalne   i   rentowe   w   części   finansowanej   przez
ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe - póz. 6.
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Rada  Miejska  Łomży  podjęła  uchwalę  Nr  235/XXVIII/12  z  dnia  26  września  2012  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia oraz opłat i trybu ich pobierania dla osób samotnych oraz na
rzecz osób w rodzinie, odpłatności za pobyt i  wyżywienie w Klubie Seniora oraz zasad zwrotu wydatków na
usługi opiekuńczo - lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe.

[Akta kontroli, str. 226]

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego

Zadania nie realizowano, ponieważ jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Ośrodka, nie zgłaszano potrzeb w
tym zakresie.

[Akta kontroli, str.232]

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne    osobom   bezdomnym    oraz   innym    osobom   nieposiadającym   dochodu
i możliwości uzyskania  świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach  opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

W okresie  objętym kontrolą  MOPS w Łomży  nie  udzielał  pomocy w  formie  zasiłków celowych na
pokrycie  wydatków  na  świadczenia  zdrowotne  osobom  bezdomnym  oraz  innym  osobom  nieposiadającym
dochodu  i  możliwości  uzyskania  świadczeń  na  podstawie  przepisów  o  powszechnym  ubezpieczeniu  w
Narodowym Funduszu Zdrowia.

W okresie objętym kontrolą Prezydent Miasta wydal 66 decyzji administracyjnych przyznających prawo
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie art. 54 ustaw)' z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr
164, póz. 1027 ze zm.).

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:
1. MOPS.8124-55/2013 z 18.09.2013
2. MOPS.8124-73/2013 z 14.11.2013
3. MOPS.8124-62/2013 z 10.10.2013
4. MOPS.8124-52/2013 z 06.09.2013
5. MOPS.8124-68/2013 z 24.10.2013
6. MOPS.8124-67/2013 z 22.10.2013
7. MOPS.8124-55/2013 z 18.09.2013
8. MOPS.8124-10/2013 z 03.02.2013
9. MOPS.8124-72/2013 z 12.11.2013
10. MOPS.8124-80/2013 z 20.12.2013

[Akta kontroli, stt.71-88]

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego
Zadania  nie  realizowano,  ponieważ jak  wynika  z  wyjaśnień Dyrektora  Ośrodka,  nie zgłaszano

potrzeb w tym zakresie.
[Akta kontroli, str. 232]

9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z 
zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośrednie/ osobiste/ opieki
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nad     długotrwałe     lub      ciężko      chorym      członkiem     rodziny     oraz      wspólnie
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem

Zadania nie realizowano, ponieważ jak wynika 7. wyjaśnień kierownika Ośrodka, nie zgłaszano
potrzeb w tym zakresie.

[Akta kontroli, str.231]  
10)świadczenie pomocy w formie pracy socjalnej

Pracę  socjalną  w  Ośrodku  świadczy  31  pracowników  socjalnych,  którzy  podczas  wykonywania
pracy korzystają z komunikacji miejskiej MPK. Działaniami w formie pracy socjalnej objęto 1736 rodzin, w
tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 158 rodzin.

Osoby i rodziny zgłaszające się do Ośrodka otrzymują wsparcie, które obejmuje:
20. w rodzinach wielodzietnych: edukację dotyczącą prawidłowego pełnienia ról rodzicielskich,

racjonalnego   gospodarowania   budżetem   domowym,   pomoc   w   rozwiązywaniu   konfliktów
rodzinnych   i   sąsiedzkich,   kontakt   z   pracownikami   oświaty,   pomoc   w   załatwianiu   spraw
urzędowych,

21. w rodzinach niepełnych: pomoc w uzyskaniu poradnictwa specjalistycznego, informowanie
o przysługujących świadczeniach, sporządzanie pism procesowych,

22. w rodzinach z problemem bezrobocia: aktywizację osób bezrobotnych, udostępnianie ofert
pracy oraz informowanie o ofertach PUP dotyczących przekwalifikowania, podjęcia stażu, prac
interwencyjnych i robót publicznych, kwalifikowanie do uczestniczenia w projekcie ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,

23. w rodzinach  z  osobami  niepełnosprawnymi:  pomoc w uzyskaniu  świadczeń  ze środków
funduszu  rehabilitacji  zawodowej i społecznej  oraz w załatwianiu  formalności urzędowych,
informowanie   o   przysługujących   ulgach   i   uprawnieniach,   przysługujących   świadczeniach,
sposobie składania wniosków, zabezpieczenie zgłaszanych potrzeb, kierowanie do właściwych
instytucji w celu uzyskania świadczeń rentowych, emerytalnych, pielęgnacyjnych,

24. w rodzinach zagrożonych problemem alkoholowym: wskazywanie mechanizmów i skutków
uzależnienia,   motywowanie   do   podjęcia   leczenia   i   zmiany   dotychczasowego   zachowania,
informowanie o pomocy jaką można uzyskać w Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Łomży, Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,
możliwościach skierowania wniosku o przymusowe leczenie odwykowe.

Opis prowadzonej pracy socjalnej oraz współpracy z różnymi instytucjami przyjęto w protokole
ustnych wyjaśnień.

Biorąc pod uwagę dokumentację prowadzoną przez pracowników socjalnych (notatki służbowe, pracę
socjalną  dokumentowaną  w  zeszytach  pracowników  socjalnych)  należy  stwierdzić,  że  działania
jx>dejmowane przez pracowników socjalnych miały na celu realizowanie zadania, zgodnie z definicją  pracy
socjalnej  zawartą  w art.  6  pkt  12 oraz  art.  45  ustaw)'  o  pomocy  społecznej.  Jednakże,  odzwierciedlenie
podejmowanych działań w części sprawdzonej dokumentacji  prowadzonej przez pracowników, w
szczególności w kwestionariuszach wywiadu środowiskowego występowało w znikomym stopniu.

MOPS  Łomża w okresie  objętym  kontrolą  podpisał  283  kontrakty  socjalne,  w tym 133
kontrakty  w  ramach  realizacji  projektu  systemowego  z  EFS  i  150  kontraktów  z  osobami
uzależnionymi,  niepełnosprawnymi,  bezrobotnymi,  nieaktywnymi  zawodowo,  cudzoziemcami,  rodzinami
niepełnymi oraz wielodzietnymi.

/realizowanych  zostało  205  kontraktów  socjalnych,  niezrealizowanych  z  powodu  niedotrzymania
postanowień  zawartych  w  kontrakcie  -  44,  w  trakcie  realizacji  -  34  kontrakty.  Do  dnia  kontroli
usamodzielniło się ogółem 63 osoby.

W ramach projektu systemowego pt.  „EFS — Nowa droga do sukcesu", który był  współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał  Ludzki  2007-2013,  Priorytet  VII  Promocja  integracji  społecznej;  Działanie  7.1  Rozwój  i
upowszechnienie aktywnej integracji;  Poddziałanie 7.1.1  Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji
przez ośrodki pomocy społecznej zawarto
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kontrakty socjalne -  część  I A ( w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej) oraz cześć  II  A
(  ocena  realizacji  działań  ustalonych  w  kontrakcie  socjalnym)  z  osobami  niepełnosprawnymi,
bezrobotnymi,  nieaktywnymi  zawodowo,  członkami  mniejszości  etnicznych  i  narodowych.  Celem
głównym  ww.  kontraktów  było  zwiększenie  szans  na  rynku  pracy  osób  bezrobotnych  i
nieaktywnych zawodowo z Łomży oraz integraqa społeczna z otoczeniem. Sprawdzono realizacją
5 podpisanych kontraktów socjalnych (BL, BK, M K, BK, JB).

W kontraktach określono cele szczegółowe i przewidywane efekty działania:
- zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek
pracy — podjęcie oraz ukończenie szkolenia,

zwiększenie  kompetencji  życiowych  i  umiejętności  umożliwiających  powrót  do  życia
społecznego uczestnictwo w zajęciach z prawnikiem, psychologiem, specjalistą terapii uzależnień
i warsztatach zarządzania budżetem w celu zwiększenia samodzielności i podniesienia samooceny,

25. poprawa sytuacji dochodowej — przyznanie zasiłku celowego od lutego 2013 r. do czerwca 2013
r., wsparcie działań zmierzających do usamodzielnienia,

26. upowszechnienie form aktywnej integracji i pracy socjalnej.
W  sprawdzonych  kontraktach  socjalnych  cel  główny  i  cele  szczegółowe  zostały

zrealizowane w całości.

11)  organizowanie  i  świadczenie  usług  opiekuńczych,  w  tym  specjalistycznych,  w
miejscu  zamieszkania,  z  wyłączeniem  usług  specjalistycznych  dla  osób  z
zaburzeniami psychicznymi

W  okresie  objętym  kontrolą  Ośrodek  świadczył  usługi  opiekuńcze  104  osobom.  Usługi
realizowało 52 opiekunów zatrudnionych w Ośrodku.

Koszt l godziny usług w okresie kontrolnym wynosił 9,00 zł. natomiast odpłatność klienta
za świadczone usługi kształtowała się od O zł do 1188,00 zł miesięcznie.

Ośrodek  prowadzi  karty'  czasu  pracy  osób  wykonujących  usługi  opiekuńcze,  w  których
określono  dane  personalne  osób)'  wykonującej  usługi,  termin  usługi,  czas  pracy,  ilość
wykonanych usług, podpis strony.

Dokonano  kontroli  akt  spraw,  w  tym  decyzji  rozstrzygaj ących  postępowania
administracyjne:

1. MOPS.8136-184/2013 z 23.12.2013
2. MOPS.8136-133/2013 z 13.12.2013
3. 3.MOPS.8136-193/2013 z 27.12.2013
4. MOPS.8136-9/2014 z 24.01.2014
5. MOPS.8136-174/2013 z 20.12.2013

- w jednym przypadku w miesiącu styczniu 2014 r. przyznano usługi opiekuńcze w liczbie 4
godzin dziennie, tj. łącznie 84 godziny miesięcznie oraz ustalono za nie odpłatność, natomiast
zrealizowano o 2 godziny mniej, łącznie 82 godziny miesięcznie (strona poniosła odpłatność w
styczniu za 21 dni x 4 godz. dziennie (84 godzin) po 1.45 zł łącznie 121.8 zł) - póz. l,
- w jednym przypadku w miesiącu marcu 2014 r. przyznano usługi w liczbie 6 godzin dziennie, tj.
126 godzin miesięcznie, oraz ustalono za me odpłatność, natomiast zrealizowano o 16 godzin
mniej, łącznie 110 godziny miesięcznie (strona zapłaciła w marcu za 21 dni x 6 godz. dziennie
(126 godzin) po 1.45 zł, łącznie 182.70 zł) - póz. 2,
- w jednym przypadku ustalono uprawnienie do świadczenia na podstawie miesiąca złożenia
wniosku,  zamiast z  miesiąca poprzedzającego, niezgodnie  z  art.  8 ust.  3  ustawy  o pomocy
społecznej — poz. l,
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- w czterech przypadkach ustalono dochód strony na podstawie decyzji emerytalno-rentowej
ZUS z 12 marca 2013 r. zamiast z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, niezgodnie z art. 8
ust. 3 w zw. z art. 107 ust. 5 b pkt 10 ustawy o pomocy społecznej- poz. 2,3,4, 5,
- w jednym przypadku w aktach sprawy, w wywiadzie środowiskowym nie wpisano daty i
miejscowości przeprowadzonego wywiadu — poz. 4.
- w dwóch przypadkach ustalono w decyzjach zakres usług, okres na jaki przyznano, odpłatność
ponoszoną przez stronę, natomiast nie ustalono miejsca świadczenia usług naruszając art. 50 ust.
5 ustaw)' o pomocy społecznej. — poz. l, 2.

|Akta kontroli, str. 71-88]

Uchwałą  Nr  235/XXVIll/12  Rady  Miejskiej  Łomża  z  dnia  26  września  2012  r.  określono
szczegółowe  warunki  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi
opiekuńcze  z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia oraz opłat i  trybu
ich pobierania dla osób samotnych oraz na rzecz osób w rodzinie, odpłatności za pobyt i wyżywienie w
Klubie  Seniora  oraz  zasad  zwrotu wydatków na usługi  opiekuńczo — lecznicze,  pomoc rzeczową,
zasiłki okresowe i celowe.

Uregulowania  uchwały  są  niezgodne  z  ustawą z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy
społecznej:
- zapisy pkt 3 Załącznika nr 2 uchwały są niezgodne z art. 50 ust.  l   i 2 ustawy o pomocy
społecznej, ponieważ zawężają, określony powyższym artykułem, krąg osób, którym przysługują
usługi.

12) dożywianie dzieci
W okresie kontrolnym (do 31.12.2013 r.) realizowano pomoc w zakresie dożywiania dzieci

na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  grudnia  2005  r.  o  ustanowieniu  programu  wieloletniego  „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, póz. 2259, ze zm.) oraz wydanego na jej podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 25, póz. 186, ze zm.). Od 01.01.2014 r. Miasto
Łomża udziela pomocy w formie dożywiania na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej.
W  związku  z  przyjętą  uchwałą  Rady  Ministrów  Nr  221  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. z 2013 r., póz. 1024) podjęto na sesji Rady
Miejskiej  Łomży  w  dniu  22  stycznia  2014  roku  uchwałę  Nr  XŁVIII/14  w  sprawie  określenia
warunków  odpłatności  za  pomoc  w  formie  posiłku,  świadczenia  rzeczowego  w  postaci
produktów żywnościowych udzielanego w ramach  wieloletniego programu wsparcia finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

W okresie kontrolnym pomocą w formie posiłków objęto 595 uczniów. Koszt posiłku wyniósł
od 3,00 zł. do 15,00 zł. Pomoc przyznawano między innymi z powodu trudnej sytuacji materialnej i
finansowej rodzin.

Ośrodek przekazywał środki na zakup posiłku, na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia
2005 r.  o  ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania."  Pomocą
objęto 18 uczniów.

W okresie wolnym od nauki ośrodek realizował wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania" w postaci zasiłków celowych. Z tej formy pomocy skorzystało 281 osób na łączną kwotę
63.996,00 zł.

Dożywianie  uczniów prowadzono  zgodnie  z  intencją  §  3  ust.  l  ww.  rozporządzenia,  tj.  ze
szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku, w formie pełnego obiadu.

[Akta kontroli, str. 71-88]
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Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:
1. MOPS.8125-671/2013 z 25.10.2013
2. MOPS.8125-632/2013 z 07.10.2013
3. MOPS.8125-546/2013 z 11.09.2013
4. MOPS.8125-595/2013 z 24.09.2013
5. MOPS.8125-36/2014 z 15.01.2014
Uregulowania Uchwały Nr XŁVIII/14 z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie określenia  warunków odpłatności  za
pomoc w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci  produktów żywnościowych udzielanego w ramach
wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
na lata 2014 - 2020 są niezgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
- w podstawie prawnej uchwały powołano art. 96 ust 4 ustawy o pomocy społecznej,

który  wskazuje,  że  rada gminy  określa  zasady  zwrotu wydatków  za  świadczenia  z pomocy
społecznej, będących w zakresie zadań własnych, którymi są: wydatki na usługi, pomoc rzeczową,
zasiłki na  ekonomiczne  usamodzielnienie,  zasiłki  okresowe  i  zasiłki celowe  przyznane pod
warunkiem zwrotu, nie określa natomiast świadczenia pieniężnego, które Rada Miejska Łomży
zawarła w uchwale. Warunki odpłatności są niezgodne z delegacją art. 96 ust 4, które uprawniają
radę gminy do określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej i pomoc
rzeczową,

- ponadto, w podstawie prawnej powołano art. 8 ust 2 ustawy o pomocy społecznej, który
dopuszcza, podwyższenie kwot kryterium dochodowego (osobie samotnie gospodarującej oraz
osobie w rodzinie, w której dochód nic przekracza kwoty kryterium dochodowego) uprawniające
jedynie do zasiłku okresowego lub celowego,

- art. 96 ust 4 oraz art. 8 ust 2 nie stanowią delegacji do (odpowiednio) podwyższenia
kryterium dochodowego i zasad zwrotu wydatków  świadczeń pieniężnych, a jedynie zasiłku
celowego, okresowego i zasiłku celowego pod warunkiem zwrotu. Należy również podkreślić, że
zwrot „świadczenie pieniężne" użyte w uchwale jest określeniem zbyt ogólnym, ponieważ ustawa
o pomocy społecznej w art. 36 wymienia szereg świadczeń pieniężnych, natomiast powołane
artykuły dotyczą jedynie zasiłku okresowego, celowego i celowego przyznanego pod warunkiem
zwrotu.

13) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym
W okresie objętym kontrolą sprawiono pogrzeb 8 osobom na kwotę 8734,75 zł. Uchwałą  Nr 199/XXIV/12 Rady
Miejskiej Łomży z dnia 22 maja 2012 roku ustalono sposób sprawienia pogrzebu przez Gminę Łomża.

[Akta kontroli, str. 227}]
14) kierowanie   do   domu  pomocy   społecznej  i ponoszenie   odpłatności za  pobyt
mieszkańca gminy w tym domu
W  okresie  objętym  kontrolą  ośrodek  skierował  12  mieszkańców  Miasta  -J  ,omża  do  domu  pomocy
społecznej,  w tym:  3 osoby do DPS PKPS Łomża dla osób w podeszłym  wieku, 2 osoby do DPS Obryte dla
osób niepełnosprawnych intelektualnie, l osobę do DPS w Sejnach dla  osób w podeszłym wieku,  l  osobę  do
DPS w Golubiu,  l  osobę  do  DPS  w  Przasnyszu,  l osobę do DPS w Matczynie dla dzieci niepełnosprawnych
intelektualnie,  l  osobę  do  DPS  w  Garbarach,  l  osobę  do  DPS  w  Tykocime  dla  osób  przewlekle  psychicznie
chorych, l osobę do DPS w Łomży dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.
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W  okresie  od  01.04.2013  r.  do  31.03.2014  r.  gmina  Łomża  ponosiła  odpłatność  za  pobyt  50  osób
przebywających w domach pomocy społecznej, w tym:
• 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej Kozarzach,
• 14 osób w Domu Pomocy Społecznej PKPS w Łomży,
• 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach,
• l osoby w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy,
• 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie,
• l osoby w Domu Pomocy Społecznej w Mocieszach,
• 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Jałówce,
• l osoby w Domu Pomocy Społecznej PCK w Ostrołęce,
• l osoby w Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce,
• l osoby w Domu Pomocy Społecznej w Augustowie,
• l osoby w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach,
• l osoby w Domu Pomocy Społecznej w Ol (lakach,
• 6 osób w Domu Pomocy Społecznej „Lili" w Gołubiu 7,
• l osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie,
• l osoby w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku,
• 4 osoby w Domu Pomocy Społeczne w Obrytem,
• l osoby w Domu Pomocy Społecznej EDO w Ukcie,
• l osoby w Domu Pomocy Społeczne w Białowieży,
• l osoby w Domu Pomocy Społecznej w Sejnach,
• l osoby w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu,
• l osoby w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie.

W okresie od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. najniższa odpłatność ponoszona przez gminę  wynosiła 120,60 zł.,
najwyższa 3630,90 zł. Łącznie w ww. okresie gmina poniosła opłatę w wysokości l 124 405,00 zł.

[Akta kontroli, str. 71-88]

Dokonano   kontroli   losowo   wybranych   akt   spraw,   w   tym   decyzji   rozstrzygających postępowanie 
administracyjne: I osoba
1. MOPS.DPS.8131-11/2014 z 07.03.2014 - decyzja o skierowaniu do dps i ustalająca odpłatność za dps

Ił osoba
1. MOPS.DPS.81314/6/2014   z   21.03.2014       decyzja   o   skierowaniu   do   dps   i   ustalająca
odpłatność za dps
2. MOPS.DPS.8131-1/6.1/2014 z 21.03.2014 - decyzja o umieszczeniu w dps

III osoba
1. MOPS.DPS.8131-9/2014 z 19.12.2013- decyzja o skierowaniu do dps i ustalająca odpłatność za dps

IV osoba
1. MOPS. DPS.8131-3/2014 z 07.02.2014 decyzja o skierowaniu do dps.

W aktach spraw znajdują się niezbędne dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., póz. 964).



14

Według stanu na dzień — 31.03.2014 r. na umieszczenie w domach pomocy społecznej  oczekiwały 4 osoby. W
przypadku l osoby, którą można umieścić w dps wystosowano wniosek do Sądu Rejonowego w Łomży, III Wydział
Rodzinny  i  Nieletnich  pismem z  dnia  21.05.2014  r.  o  zatrzymanie  i  przymusowe  doprowadzenie  do  domu
pomocy społecznej. Wykaz osób oczekujących zamieszczono w aktach kontroli str. 93-94.

[Akta kontroli, str. 71-88,] 15) pomoc osobom opuszczającym zakłady karne
W  okresie  objętym  kontrolą  dyrektor  ośrodka  udzielił  18  osobom  zwolnionym  z  zakładu  karnego  pomocy
finansowej w formie:
- zasiłku okresowego w wysokości najniższej 93,33 zł., najwyższej 645,50 zł.,
-zasiłku   celowego   na   zakup   żywności,   odzieży,   opału  w   wysokości  najniższej   100,00   zł., najwyższej 330,00 
zł. Na realizacje ww. zadania wydatkowano ogółem kwotę 6.814, 60 zł.

Dokonano kontroli losowo wybranych akt spraw, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne:

27. MOPS.8123-2039/2013 z 05.09.2013
28. MOPS.8121-2302/2013 z 05.09.2013
29. MOPS.8123-884/2014 z 24.03.2014
30. MOPS.8121-1038/2014 z 24.03.2013
31. MOPS.8123-2641/2013 z 15.11.2013
32. MOPS.8121-3172/2013 z 15.11.2013
33. MOPS.8121-3173/2013 z 15.11.2013
34. MOPS.8123-1457/2013 z 03.06.2013
35. MOPS.8121-745/2014z 17.02.2014
10. MOPS.8121-744/2014z 17.02.2014

7, wyjaśnień udzielonych przez dyrektora ośrodka wynika, że w okresie objętym kontrolą nie podejmowano działań
w zakresie  objętym porozumieniem Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  Centralnym Zarządem Służby
Więziennej z powodu nieprzestrzegania terminów informowania MOPS w Łomży o dacie zakończenia odbywania
kary pozbawienia wolności przez osoby opuszczające zakłady karne.

[Akta kontroli, str. 71-88, 226]

16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego
W okresie objętym kontrolą Ośrodek sporządzał wymagane sprawozdania i przesyłał je Wojewodzie Podlaskiemu,
również w formie elektronicznej przy pomocy modułu CAS w obowiązujących terminach.
W  Centralnej  Aplikacji  Statystycznej  (w  okresie  objętym  kontrolą)  MOPS  Łomża  umieścił  sprawozdania  i
meldunki.  W  aplikacji  CAS  znajduje  się  komplet  Zbiorów  Centralnych  wymaganych  w  okresie  objętym
kontrolą.

17) utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na
wynagrodzenie pracowników
Rada  Miejska  Łomża  uchwalą  Nr  283/XXXII/12  z  dnia  28  grudnia  2012  r.  w sprawie uchwalenia
budżetu  na  rok  2013  zaplanowała  na  utrzymanie  Ośrodka  w  2013  r.  (w  dziale  852  -  pomoc  społeczna,
rozdziale 85219) kwotę 2 809 132 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych bieżacych
gminy wyniosła 781 000 zł.
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Rada  Miejska  Łomża  uchwałą  Nr  400/XLVII/13  z  dnia  30  grudnia  2013  r .  w sprawie
uchwalenia budżetu na rok 2014 zaplanowała na utrzymanie Ośrodka w 2014 r. (w dziale 852 - pomoc
społeczna, rozdziale 85219) kwotę 2902 671 zł, z tego dotacja celowa  7,  budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gminy wyniosła 775 000 zł.

[Akta kontroli, str. 95-98] 

18) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
Dyrektor Ośrodka przyznawał i wypłacał zasiłki stale z powodu całkowitej niezdolności do pracy w

związku z niepełnosprawnością oraz wiekiem.
W okresie  od 01.04.2013 r.  do 31.03.2014 r.  z  tej  formy pomocy korzysta ło  337 osób,  najniższy

zasiłek wyniósł 30,00 zł., najwyższy 529,00 zł., na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę l '319.536,43 zł.
[Akta kontroli, str. 71-88]

Dokonano  kontroli  losowo  wybranych  akt,  w  tym  decyzji  rozstrzygających  postępowanie
administracyjne:

1.MOPS.8122-S-288/2013 z 16.12.2013 4. MOPS.8122-S-163/2013 z 28.06.2013
2.MOPS.8122-S-76/2014 z 25.03.2014 5. MOPS.811-S-69/2014 z 17.03.2014
3.MOPS.8122-S-25/2014 z 03.02.2014

- w l przypadku nic przeprowadzono postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnych
uprawnień do świadczeń z systemu emerytalno — rentowego ZUS, KRUS — póz. l,

- w  2  przypadkach  w  aktach  sprawy   brak  wywiadu,   o   którym   mowa  w  art.   103   ustawy
o pomocy społecznej — póz. l, 3.

Wysokość zasiłków stałych ustalana była na podstawie art. 37 ust. 2 ustaw)' o pomocy społecznej.

19)    opłacanie    składek   na    ubezpieczenie   zdrowotne    określonych    w   przepisach o 
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

W okresie  objętym kontrolą  ośrodek opłacał  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  za osoby
pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlcgające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
z innego tytułu:
- w okresie od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. za 321 osób - 3128 składek, wysokość składek zawierała się
w przedziale od 2,70 zł. do 47,61 zł. miesięcznie, w łącznej wysokości 119.543,66 zł.

|Akta kontroli, str. 71-88]

 b) zadania własne gminy

20)przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych
W okresie od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. przyznano zasi łki specjalne celowe 370 osobom

(969 osób w rodzinie), 595 świadczeń. Najniższy zasiłek wyniósł 20,00 7.1., najwyższy 2 000,00 zł.
Ww.  pomoc  przyznawano,  w  szczególności:  na  dofinansowanie  leków  oraz  leczenia.  Pomocy

udzielano w szczególności z powodu długotrwałej choroby.
[Akta kontroli str. 71-88]

Dokonano  kontroli  losowo  wybranych  akt,  w  tym  decyzji  rozstrzygających  postępowania
administracyjne:
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1.MOPS.8121-2354/2013 z 11.09.2013
2.MOPS.8121-729/2014z 14.02.2014
3.MOPS.8121-913/2014 2 07.03.2014
4.MOPS.8121-2692/2013 z 10.10.2013
5.MOPS.8121-2419/2013 z 17.09.2013
6.MOPS.8121-685/2014z 10.02.2014
7.MOPS.8121-787/2014 z 20.02.2014
8.MOPS.8121-897/2014 z 07.03.2014
9.MOPS.8121-647/2014 z 06.02.2014
10.MOPS.8121-1689/2013 z 10.06.2013

- w l przypadku w aktach sprawy brak dokumentu wymaganego art. 107 ust. 5b pkt 20 ustawy x dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej, tj. oświadczenia o stanie majątkowym — póz. 5.
21) przyznawanie t wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie
W  okresie  objętym  kontrolą  Ośrodek  nie  przyznawał  pomocy  na  ekonomiczne  usamodzielnienie  w  formie
zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze, ponieważ nie zgłaszano takich potrzeb.

[Akta kontroli, str. 226]
22) prowadzenie i zapewnienie miejsc  w domach pomocy społecznej i ośrodkach
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających pomocy
Miasto  Łomża  prowadzi  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Łomży  przy  ul.  Polowej  39  dla  dzieci  i  młodzieży
niepełnosprawnej  intelektualnie,  który posiada  zezwolenie  Wojewody  Podlaskiego na prowadzenie ww. domu,
wydane na czas nieokreślony.
Ponadto na terenie miasta funkcjonuje placówka dziennego pobytu - Klub Seniora. Klub Seniora mieści się przy ul.
M.C Skłodowskiej 2 w Łomży, funkcjonuje od poniedziałku do piątku,  w godz. od 7.00 do 17.00. Klub Seniora
zapewnia  osobom  posiłki  oraz  udział  w  zajęciach  kulturalno  -  oświatowych.  W  okresie  objętym  kontrolą  z
posiłków skorzystało 78 osób, natomiast z zajęć kulturalno-oświatowych - 160 osób.
W  ramach  działalności  kulturalno-oświatowej  osoby  mogą  wziąć  udział  w  kursie  komputerowym,  zajęciach
relaksacyjno-ruchowych, zajęciach plastycznych, spotkaniach z książką oraz w pracach zespołu amatorskiego „Senior
Vita" i „Maryna".

[Akta kontroli, str. 225-226]
23) podejmowanie    innych    zadań    z    zakresu   pomocy    społecznej    wynikających
z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych
W okresie objętym kontrolą Miasto Łomża nie tworzyło i nie realizowało programów osłonowych wynikających z
rozeznanych potrzeb. Natomiast podejmowano inne działania osłonowe:
– pracownicy  MOPS  Łomża  kwalifikowali  osoby  do  pomocy  rzeczowej  w  formie  żywności  w  ramach
realizacji programu PEAD realizowanego przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej (w 2013 r. skierowano ponad 1600
osób do uzyskania ww. formy pomocy w parafiach oraz 44 osoby /głoszone przez Związek Diabetyków),
– skierowano  155  rodzin  (404  osoby)  z  terenu  miasta  do  pomocy  w  postaci  bezp łatnego  posiłku
wydawanego przez kuchnię Caritas,
– w  ramach  współpracy  z  PCK  Oddział  w  Łomży  informowano  osoby  zgłaszające  się  o  pomoc   o
możliwości  uzyskania  pomocy rzeczowej  w postaci odzieży  oraz  artykułów gospodarstwa domowego,
– kwalifikowano rodziny do uzyskania pomocy na zakup artykułów żywnościowych w okresie
świątecznym ( w 2013 r. - 60 rodzin, a w 2014 r. - 14 rodzin),
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– informowano o możliwości uzyskania pomocy finansowej oferowanej przez organizacje pozarządowe 
np. w ramach programu „Skrzydła" realizowanego przez Caritas,
– prowadzono działania zmierzające do pozyskiwania i dystrybucji artykułów otrzymywanych od osób 
fizycznych i prawnych ( w 2013 r. pozyskano nieodpłatnie pomoc rzeczową w postaci   nowej   odzieży   i 
bielizny,   artykułów   szkolnych,   zabawek   dla   dzieci,   mebli   i wyposażenia mieszkania),
– informowano beneficjcntów pomocy społecznej o możliwości uzyskania bezpłatnej porady prawnej, 
psychologicznej,
– zapewniano    opiekę     dzieciom    w     funkcjonujących    na    terenie    miasta     świetlicach 
socjoterapeutycznych prowadzonych przez TPD i Caritas,
– w  ramach realizacji Łomżyńskiego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 
oraz  Patologii  Społecznej  na  2013  r.  MOPS w Łomży przeprowadził działania na rzecz dzieci pochodzących 
z rodzin dy s funkcyjnych ( zorganizowano Dzień Dziecka, wycieczkę,  spotkanie  z   Mikołajem,  zapewniono 
wypoczynek letni,  zakupiono paczki żywnościowe),
– realizowano Uchwałę Rady Miejskiej Nr 410/XŁVII1/14 z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie 
określenia   warunków   odpłatności   za   pomoc   w   formie   posiłku,   świadczenia pieniężnego, żywności i 
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych udzielanego w ramach wieloletniego  programu 
wsparcia  finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania: na lata 2014 – 
2020",
–  realizowano projekt systemowy „EFS Nowa droga do sukcesu" współfinansowany przez Unię 
Europejską, który jest odpowiedzią na lokalne sytuacje problemowe dotyczące osób korzystających z pomocy 
MOPS w Łomży.

[Akta kontroli, str. 224-225]

24) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy
oraz informacji o wolnych miejscach pracy,  upowszechniania informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach

Miasto Łomża współpracuje z PUP w Łomży w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji
o  wolnych  miejscach  pracy,  upowszechniania  informacji  o  usługach  poradnictwa  zawodowego  i  o
szkoleniach.  Klienci  Ośrodka  korzystają  z  doradztwa  zawodowego w ramach działalności Powiatowego
Urzędu  Pracy,  kierowani  są  również  na  szkolenia  realizowane  przez  PUP.  Ośrodek  udostępniania  oferty
pracy, informuje o ofertach dot. przekwalifikowania, podjęcia stażu, prac interwencyjnych i robót publicznych,
ponawiania  gotowości  do  podjęcia  zatrudnienia.  Przedstawiciele  Powiatowego  Urzędu  Pracy  uczestniczą  w
konferencjach promocyjnych projektu systemowego „EFS Nowa droga do sukcesu", przekazując bieżące
informacje o działaniach PUP i planach na przyszłość.

W  okresie  objętym  kontrolą  na  prace  interwencyjne  skierowano  l  osobę,  na  roboty'  publiczne  2
osoby. Osoby bezrobotne kierowane do ww. prac były wskazywane przez pracowników MOPS w Łomży.

Ośrodek  w  dniu  01.09.2009  r.  zawarł  z  Powiatowym Urzędem  Pracy  w  Łomży  porozumienie  w
sprawie planowanych działań wobec osób bezrobotnych, wynikające z art.108 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli, str. 224]

c) zadania w      łasne powiatu

25) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa
Miasto  Łomża  prowadzi  poradnictwo  specjalistyczne  w  ramach  działalności  Ośrodka  Interwencji

Kryzysowej w Łomży działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy
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Społecznej w Łomży. Zgodnie z wyjaśnieniami wicedyrektora Ośrodka w okresie kontrolnym udzielono pomocy
567 osobom, w tym 432 kobietom, 135 mężczyznom, 56 dzieciom.

OIK udzielał  pomocy  osobom potrzebującym w związku  z  występującymi:  przemocą  w rodzinie  (236
osobom),  problemami  alkoholowymi  w  rodzinie  (262  osobom),  problemami  wychowawczymi  (82  osobom),
konfliktami  małżeńskimi  (111  osobom),  problemami  emocjonalnymi  (121  osobom),  innymi  problemami
rodzinnymi (163 osobom), problemami ze  zdrowiem psychicznym (18 osobom), problemami z narkotykami (3
osobom),  problemem  z  hazardem (l  osobie).  Poradnictwo  specjalistyczne udzielane  jest  przez  2  pracowników
socjalnych, 4 psychologów, pedagoga oraz adwokata.

[Akta kontroli, str. 221-222]

26) przyznawanie  pomocy  pieniężnej  na  usamodzielnienie  oraz  na  kontynuowanie  nauki
osobom      opuszczającym      domy     pomocy     społeczne/     dla      dzieci     i     młodzieży
niepełnosprawnych  intelektualnie,  domy  dla  matek  z  małoletnimi  dziećmi  i  kobiet  w
ciąży  oraz  schroniska  dla  nieletnich,  zakłady  poprawcze,  specjalne  ośrodki  szkolno  -
wychowawcze,    specjalne    ośrodki    wychowawcze,    młodzieżowe    ośrodki    socjoterapii
zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze

W okresie od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. udzielono pomocy pieni ężnej l osobie, która przebywała, a
następnie opuściła Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łobżenicy ul. Złotowska 14, 89-310 Łobżenica:
36. na  kontynuowanie  nauki  w  okresie  od  dnia  01  lutego  2013  r.  do  31  sierpnia  2013  r.,  tj.  do

ukończenia  II  semestru  w  roku  szkolnym  2012/2013  w  wysokości  po  494,10  zł.  miesięcznie.  W
okresie objętym kontrolą wypłacono 5 świadczeń, w łącznej wysokości 2.470,50 zł.

37. na usamodzielnienie w łącznej kwocie 4.941,00 zł.
W  okresie  objętym  kontrolą  nie  udzielano  pomocy  na  zagospodarowanie  w  formie  rzeczowej,

zapewnienia  odpowiednich  warunków  mieszkaniowych,  w  tym  w  mieszkaniu  chronionym  oraz  pomocy  w
uzyskaniu zatrudnienia, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

[Akta kontroli str.71-88,221-222]

Dokonano kontroli akt sprawy, w tym decyzji rozstrzygaj ących postępowania administracyjne:
- na usamodzielnienie
1. MOPS.8126-6/4/2013 z 14.10.2013
- na kontynuowanie nauki
1. MOPS.8126-6/3/2013 z 8.10.2013

W aktach  spraw dotyczących  realizacji  zadania  zgromadzono  dokumenty'  wymagane  rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie,
kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z
2012 r., póz. 954).

27) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się
do  życia,  młodzieży  opuszczającej  domy  pomocy  społecznej  dla  dzieci  i  młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie,  domy dla matek z  małoletnimi dziećmi  i  kobiet  w
ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno —
wychowawcze,   specjalne   ośrodki   wychowawcze,   młodzieżowe   ośrodki   socjoterapii
zapewniające  całodobowa  opiekę  lub  młodzieżowe  ośrodki  wychowawcze,  mających
braki w przystosowaniu się.
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28) W okresie objętym kontrolą, osobom opuszczającym ww. placówki nie udzielano innych form pomocy poza
pomocą pieniężną. Z informacji  przedłożonych przez Dyrektora Ośrodka w  protokole ustnych wyjaśnień
wynika, że osoby te nic sygnalizowały problemów związanych z  przystosowaniem się do życia w nowym
środowisku i nie wnioskowały o pomoc w tym zakresie.

29) |Akta kontroli str. 221]

28) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem
W okresie objętym kontrolą objęto pomocą 6 rodzin mających trudności w integracji ze  środowiskiem (w tym 3
rodziny z ochroną uzupełniającą i 3 rodziny ze statusem uchodźcy).
Pomocy udzielano na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki Społecznej  z  dnia 9 marca
2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali  w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz. II z 2009 r. Nr 45, póz. 366 ze zm.) w formie świadczeń pieniężnych
na  utrzymanie  w  ramach  realizacji  indywidualnego programu integracji.  Rodziny nie korzystały z pomocy na
pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.
Cudzoziemcom zgłaszającym się do MOPS w Łomży udzielano również informacji oraz pomocy w zakresie:
 - zasad korzystania z pomocy społecznej,
- pomocy w rozwiązywaniu różnych sytuacji kryzysowych,
- poradnictwa specjalistycznego: prawnego, socjalnego, psychologicznego,
- pomocy w wypełnianiu dokumentów, załatwianiu spraw formalnych, rejestracji w PUP,
- zapoznania z procedurą korzystania z bezpłatnej opieki lekarskiej,
- regularnego utrzymania kontaktów i wspierania w trudnych sytuacjach,
- pomocy w zapisaniu dzieci do nowej szkoły,
- innej pomocy w zależności od indywidualnych potrzeb cudzoziemca.
W okresie objętym kontrolą z pomocy psychologa i prawnika skorzystały 2 rodziny z ochroną uzupełniającą,
natomiast l osoba z ochroną uzupełniającą uczestniczyła w szkoleniu zawodowym organizowanym przez MOPS w
Łomży w ramach projektu systemowego „EFS -Nowa droga do sukcesu".

29) prowadzenie    i    rozwój    infrastruktury    domów   pomocy    społecznej    o    zasięgu
ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób
Miasto  Łomża  prowadzi  Dom  Pomocy  Społecznej  w  Łomży  przy  ul.  Polowej  39  dla  dzieci  i  młodzieży
niepełnosprawnej intelektualnie, który posiada zezwolenie Wojewody  Podlaskiego na prowadzenie ww. domu,
wydane na czas nieokreślony.
Decyzje  w przedmiocie  umieszczenia  w domu pomocy  społecznej  podejmuje  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka
Pomocy  Społecznej  w  Łomży  na  podstawie  art.  59  ust.  2  ustaw)'  z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy
społecznej. W okresie objętym kontrolą wydano 3 decyzje dotyczące umieszczenia w domu pomocy społecznej.
W ww. okresie umieszczono 3 osoby w ww. domu pomocy społecznej.
W okresie od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. wydano 2 decyzje zmieniające odpłatność za pobyt w domu pomocy
społecznej na podstawie art. 155 ust. 3 oraz art. 106 ust. l i 5 ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli str.71-88,220-221]
Dokonano kontroli akt spraw, w tym decyzji rozstrzygających postępowanie administracyjne:

1. MOPS.DPS.8131-1/6.1/2014 z 21.03.2014. - dec. o umieszczeniu w dps



20

2. MOPS.DPS.8131-I/16/2013 z 08.07.2013- dec. o umieszczeniu w dps
3. MOPS.DPS.8131-l/l/2014z 17.01.2014 - dec. o umieszczeniu w dps
4. MOPS. DPS.8131-84/2013 z 05.12.2013- dec. zmieniająca odpłatność
5. MOPS. DPS.8131-84/2013 z 14.11.2013- dec. zmieniająca odpłatność

Zgodnie  z  art.  60  ust.  2  pkt  2  w  związku  z  art.  6  pkt  15  ustawy o  pomocy  społecznej
Prezydent Miasta Łomży ustalił:

- Zarządzeniem Nr 13/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 18.01.2013 r. w sprawie ustalenia
średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Łomży , ul
Polowa 39 prowadzonym przez Powiat Łomżyński w 2013 roku. W\v. koszt w 2013 r. wyniósł
3.6890,00 zł. (data ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym — 28.01.2013 r.)

- Zarządzeniem Nr 15/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 21.01,2014 r. w sprawie ustalenia
średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Łomży, ul.
Polowa 39 prowadzonym przez Powiat Łomżyński w 2014 roku. Ww. koszt w 2014 r. wyniósł
3.738,00 zł. (data ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym - 28.01.2014 r.)

W okresie objętym kontrolą nie było osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy
społecznej.

30)  prowadzenie  mieszkań  chronionych  dla  osób  z  terenu  wiece/  niż  jednej  gminy  oraz
powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży,  z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków  wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Miasto Łomża prowadzi cztery mieszkania chronione zlokalizowane:
- w budynku przy ul. Polnej 16, Nr 63 o pow. 47,07 m2, Nr 64 o powierzchni 35,16 m2 (pierwsze

piętro) na zabezpieczenie potrzeb pieczy zastępczej dła wychowanków opuszczających rodziny
zastępcze,

- w budynku przy ul. Polnej 16, Nr 66 o pow. 34,34 m2 (parter) na zabezpieczenie potrzeb osób
bezdomnych    z    zaburzeniami   psychicznymi,    osób    opuszczających    zakład   dla   nieletnich,
młodzieżowy   ośrodek   wychowawczy,   noclegownie   oraz   cudzoziemców,   którzy   uzyskali  w
Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

- w budynku przy ul. Wojska Polskiego 27/5 na zabezpieczenie potrzeb osób opuszczających
Placówkę Opiekuńczo — Wychowawczą w Łomży,
- w  budynku przy  ul.   Dwornej   71/5  na  zaspokojenie potrzeb  osób  opuszczających  hostel
Ośrodka Interwencji Kryzysowej (ofiar przemocy).

W  okresie  objętym  kontrolą  w  mieszkaniach  chronionych  w  Łomży  przebywały  4
osoby:  matka  z  dwojgiem  dzieci  oraz  l  osoba  usamodzielniona  z  rodziny  zastępczej  zawodowej.
Najniższa  odpłatność  za  pobyt  w  mieszkaniu  chronionym  wyniosła  13,10  zł.  najwyższa  26,97  zł.
miesięcznie.

Zgodnie  z  wyjaśnieniami  Dyrektora  MOPS  w  Łomży  nadzór  nad  zamieszkanymi
mieszkaniami  sprawują  pracownicy  socjalni  MOPS  w  Łomży  lub  pracownicy  Centrum  Pieczy
Zastępczej  w Łomży.  Mieszkania niezamieszkane nadzoruje MOPS w Łomży oraz instytucje  w
których dyspozycji jest dane mieszkanie (Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Łomży, Centrum
Pieczy Zastępczej w Łomży).

[Akta kontroli str. 13, 71-88.]

Dokonano    kontroli    akt    spraw,    w    tym    decyzji    rozstrzygających    postępowania
administracyjne:

38. MOPS.8132-3/2013 z 22.08.2013 3. MOPS.8132-4/2013 z 29.08.2013- dec.
39. MOPS.8132-1/2013 z 8.04.2012 zmieniająca

4. MOPS.8132-5/2013 z 03.10.2013
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Rada  Miejska  Łomży podjęła  uchwałę  Nr  223/XXVII/12  z  dnia  29  sierpnia  2012 r.  w  sprawie
organizacji  oraz  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  mieszkaniach
chronionych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi,  osób  opuszczających  rodzinę  zastępcza,  placówkę
opiekuńczo  —  wychowawczą,  młodzieżowy  ośrodek  wychowawczy,  zakład  dla  nieletnich,  Ośrodek
Interwencji  Kryzysowej,  cudzoziemców  którzy  uzyskali  w Rzeczpospolitej  Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą oraz osób bezdomnych.

31) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej

Miasto  Łomża  prowadzi  Ośrodek  Interwencji  Kryzysowej  w  ramach  struktury  Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej - niezgodnie z art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej. OIK zlokalizowany
jest w Łomży przy ulicy Wojska Polskiego 161. Zgodnie z jego regulaminem organizacyjnym Ośrodek funkcjonuje
w poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od godz. 7.30 do godz. 19.00, we wtorki i środy od godz. 7.30 do
18.00. W Ośrodku znajduje się hostel.

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielono pomocy w formie schronienia
26 osobom, w formie poradnictwa specjalistycznego 567 osobom. Udzielono łącznie 1964 porad.

[Akta kontroli str. 219-220]

Dokonano  kontroli  losowo  wybranych  akt,  w  tym  decyzji  rozstrzygających  postępowania
administracyjnego:

1.MOPS.8133.OIK.2.2014 z 04.02.2014 r.
2.MOPS.8133.OIK.8.2014 z 16.04.2014 r.
3.MOPS.8133.OIK.3.2014 z 19.02.2014 r.
4.MOPS.8133.OIK.5.2014 z 12.03.2014 r.
5.MOPS.8133.OIK.10.2014 z 04.10.2013 r.

- we wszystkich przypadkach, udzielając schronienia w ramach interwencji kryzysowej wydano decyzję 
administracyjną niezgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rada Miasta Łomża na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 4 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 200lr. Nr 142, póz. 1592 ze zm.) w związku z art. 97 ust. l i 5 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej podjęła uchwałę Nr 393/LXI/06 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 22
lutego 2006 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad korzystania i ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodku interwencji kryzysowej, /.godnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej rada powiatu lub rada gminy
w drodze uchwały ustala w zakresie zadań własnych szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za  pobyt  w
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Natomiast Ośrodek Interwencji Kryzysowej, zgodnie z art. 6
pkt  5  ustawy  o  pomocy  społecznej  jest  odrębną  jednostką  organizacyjną  i  nie  jest  ośrodkiem wsparcia  w
rozumieniu art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Przyjęta regulacja nie może być przedmiotem ustaleń
Rady Gminy,  ponieważ  organ  ten  nie  posiada  ustawowych  kompetencji  wynikających  z  ustawy  o
pomocy społecznej, która stanowi podstawę do działania w przedmiotowym zakresie.

32) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach
7,  wyjaśnień dyrektora MOPS w Łomży wynika, że udzielaniem informacji o prawach i  uprawnieniach

zajmowali  się  pracownicy  socjalni.  Informowano  o  możliwościach  nabycia  określonych  świadczeń,  a  także
kierowano  do  instytucji  mogących  mieć  wpływ  na  poprawę  ich  sytuacji.  Udzielano  informacji  z  zakresu
możliwości otrzymania wsparcia świadczeń pomocy  społecznej,  a także możliwości otrzymania świadczeń z
innych instytucji (zasiłki rodzinne,
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dodatki mieszkaniowe,  uprawnienia do świadczeń z  ZUS, świadczeń  z  PUP, stypendiów  z systemu oświat)',
świadczeń zdrowotnych).

33) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu
W okresie objętym kontrolą zorganizowano jedno szkolenie dla zespołu pracowników Ośrodka Interwencji

Kryzysowej w Łomży (6 osób) pn.: „Szkolenie w zakresie pracy nad przemocą domową". Szkolenie odbyło się
w OIK dnia l listopada 2013 r., czas szkolenia - 6 godzin.

Z  wyjaśnień  Dyrektora  Ośrodka  wynika,  że  pracownicy  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Łomży
zlokalizowanego przy ul. Polowej 39 me zgłaszali potrzeb w zakresie przeprowadzania szkoleń.

W  okresie  objętym  kontrolą  pracownicy  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Łomży
uczestniczyli w szeregu szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,
Fundacją  Rozwoju  Demokracji  Lokalnej  Podlaskie  Centrum  w  Białymstoku,  Departament  Pomocy  i
Integracji  Społecznej  MPiPS,  Centrum  Rozwoju  Zasobów  Ludzkich  MPiPS,  Instytut  Rozwoju  Służb
Społecznych, Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wykaz odbytych szkoleń zawarto
w aktach kontroli na str. 214-219.).

[Akta kontroli str. 219|

34) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej z terenu powiatu

Pracownicy MOPS w  Łomży prowadzą doradztwo metodyczne dla kierowników  i pracowników
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu w zakresie:
40. zgłaszanych problemów organizacyjnych przez pracowników OIK (dotyczących zatrudnienia

pracowników, organizacji szkoleń, organizacji pracy pracowników, ustalania dyżurów nocnych
w hostelu, bieżących remontów),

41. omawiania spraw problemowych klientów oraz współpracy z sądem, policją, prokuraturą.
W okresie objętym kontrolą jednostki podległe korzystały z poradnictwa prawnego przy tworzeniu uchwał i

zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie działalności statutowej jednostek.
Ponadto w ramach procedur)'  „Niebieskie Karty"  odbyło się  w MOPS w Łomży w dniu 24.10.2013 r.

spotkanie  z  doradcami  z  Regionalnego  Ośrodka  Polityki  Społecznej  w  Białymstoku  na  którym  obecni  byli
członkowie  grup  roboczych,  Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych  oraz  przedstawiciele  innych instytucji
realizujących procedurę.

|Akta kontroli str. 214]

V.  Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art.  18 ust. l i 20  ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

1)    organizowanie   i   świadczenie    usług  specjalistycznych   dla    osób  z   zaburzeniami
psychicznymi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży świadczył usługi opiekuńcze 4 osobom.  W
okresie kontrolnym usługi były wykonywane przez 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Koszt l godziny usług w okresie kontrolnym wynosił 9,00 zł, natomiast odpłatność  klienta za świadczone usługi wynosiła od 87,12 zł do
515,68 zł miesięcznie. Koszt l godziny usług wynikał z podjętej przez Radę Miejską w Łomży uchwały Nr 235/XXVIII/12 z dnia 26 września 2012 r. w
sprawie  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  z  wyłączeniem
specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  (...),  natomiast  nie  został  ustalony  przez  Dyrektora  Ośrodka  na
podstawie analizy kosztów realizacji zadania, zgodnie z § 4 ust. 4
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rozporządzenia Ministra Polityki  Społecznej z dnia  22 września 2005 r.  w sprawie  specjalistycznych
usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, Nr 189, póz. 1598, ze zm.)

Dyrektor Ośrodka ustalał w decyzjach zakres usług, okres na jaki przyznano, odpłatność  ponoszoną
przez stronę, natomiast nie ustalał miejsca świadczenia usług, naruszając art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy
społecznej. Ponadto ustalony w decyzjach na dzień 24 i 25 termin wnoszenia przez strony opłat jest
niezgodny  z  określonym w §  5  wyżej  cytowanego  rozporządzenia  terminem  15  dnia  każdego
miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

Ośrodek prowadzi  karty czasu pracy osób wykonujących  usługi  opiekuńcze,  w których  określono
dane personalne osoby wykonującej usługi, termin usługi, czas pracy,  ilość wykonanych usług, podpis
strony.

Dokonano  kontroli  losowo wybranych  akt  spraw,  w tym  decyzji  rozstrzygaj ących  postępowanie
administracyjne:

l.MOPS.8137-1/2013 z 09-04-2013
2.MOPS.8137-6/2013 z 31-12-2013  3
3.MOPS.8137-5/2013 z 31-12-2013

4.MOPS.8137-3/2013 z 12-12-2013
5.MOPS.8137-4/2013 z 13-12-2013

- w  czterech  przypadkach  ustalono  dochód  strony  na  podstawie  decyzji  emerytalno-rentowej
ZUS  z  12  marca  2013  r.  zamiast  z  miesiąca  poprzedzającego  złożenie  wniosku,  niezgodnie  z  art.  8
ust, 3 w zw, z art. 107 ust. 5 b pkt 10 ustawy o pomocy społecznej-  poz. 1,3,4,5,

- w jednym przypadku wydano decyzje administracyjną osobie ubezwłasnowolnionej niezgodnie
z art. 155 § l i 175 ustaw;' z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. D. U. z
2012, póz. 788 ze zm.)- póz. 3.

- w  jednym  przypadku  przyznano  stronie  usługi  opiekuńcze  na  okres  od  kwietnia  2013  .r  do  31
grudnia  2013  r.  w  liczbie  8  godzin  dziennie  przez  22  dni  miesięcznie,  tj.  łącznie  176  godzin
miesięcznie, oraz ustalono i pobrano za nie odpłatność, natomiast zrealizowano liczbę godzin:

- w kwietniu 2013 r .- 21 dni po 8 godzin,
- w maju 2013 r. - 20 dni, po 8 godzin,
- w czerwcu 2013 r. -20 dni, po 8 godzin,
- w lipcu 2013 r . - 7 dni po 8 godzin, i 6 dni po 6 godzin
- w sierpniu 2013 r. - 21 dni, po 8 godzin,
- we wrześniu 2013 r. - 22 dni, po 8 godzin,
- w październiku 2013 r. -22 dni, po 8 godzin,
- w listopadzie 2013 r. -19 dni, po 8 godzin
- w grudniu 2013 r. -20 dni, po 8 - póz. l

[Akta kontroli, str. 71-88, 233-234]

2) przyznanie i  wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych  z klęską
żywiołową lub ekologiczną

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie przyznawał i nie wypłacał  zasiłków celowych na  pokrycie
wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną, ponieważ na terenie gminy  nic wystąpiły ww.
zdarzenia.

[Akta kontroli, str. 71-88, 223]
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3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

Miasto  Łomża prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Łomży mieszczący się przy ul.
Wojska Polskiego 161. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku ( w dni robocze) w godz. 8,00 -
16,00.  Ww.  placówka  posiada  28  miejsc.  W  placówce  prowadzone  są  zajęcia:  trening  kulinarny,
umiejętność  spędzania  wolnego  czasu,  terapia  ruchowa,  gospodarowanie  własnymi  środkami
finansowymi, nauka higieny, wyglądu zewnętrznego, umiejętności interpersonalnych itp.

W okresie od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. do Ośrodka skierowano 28 osób.

Dokonano  kontroli  losowo  wybranych  akt,  w  tym  decyzji  rozstrzygających  postępowania
administracyjne
l.MOPS.ŚDS.8131-9/14 z 07.02.2014 
2.MOPS.ŚDS.8131-8/14 z 04.02.2014 
3.MOPS.ŚDS.8131- 45/13 z 10.12.2013 
4.MOPS.ŚDS.8131- 35/13 z 23.10.2013 
5.MOPS.ŚDS.8131-34/13 z 23.10.2013 
6.MOPS.ŚDS.8131 - 16/13 z 11.04.2013 
7.MOPS.ŚDS.8131 - 12/2014x28.02.2014 
8.MOPS.ŚDS.8131 -22/13 z 04.06.2013 
9.MOPS.ŚDS.8131 -42/13 z 21.11.2013 
10.MOPS.ŚDS.8131 -24/13 z 01.07.2013

W  aktach  dotyczących  realizacji  zadania  zgromadzono  dokumenty  wymagane
rozporządzeniem  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  dnia  9  grudnia  2010  r.  w  sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, póz. 1586). Odpłatność miesięczną za usługi
świadczone w domach ustalano zgodnie / art. 51b ustawy o pomocy społecznej.

[Akta kontroli, str.71-88, 223]

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających
na   celu   ochronę   poziomu   życia   osób,   rodzin   i  grup   społecznych   oraz   rozwój
specjalistycznego wsparcia

W okresie  od  01.04.2013  r.  do  31.12.2013  r.  Miasto  Łomża  realizowało  rządowy program
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania" mający na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i  grup
społecznych oraz  rozwój  specjalistycznego wsparcia.  W ramach realizacji  programu pomocą  objęto
zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe.

W okresie kontrolnym, poza uczniami w szkole, pomocą w formie dożywiania objęto 256 osób
(744 świadczenia).  Wysokość  świadczenia wynosiła  120,00 zł.  Na realizację  wyżej  wymienionej
pomocy wydatkowano kwotę 89.280,00 zł.

[Akta kontroli, str.71-88, 223]
Dożywianie uczniów w szkołach opisano na str. 11   protokołu.
Dokonano  kontroli  losowo  wybranych  akt,  w  tym  decyzji  rozstrzygających  postępowania

administracyjne:
l.MOPS.p.8125-69/2013 z 08.04.2013 
2.MOPS.p.8125.86/2013 z 15.05.2013 
3.MOPS.p.8125.p-80/2013 z 08.05.2013 
4.MOPS.8125.p-97/2013 z 12.06.2013 
5.MOPS.8125.p-93/2013 z 11.06.2013
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5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku
oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie realizował zadania z uwagi na brak potrzeby.
[Akta kontroli, str.211]

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku
i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na
terytorium Rzeczypospolite] Polskie]

W  okresie  od  01.04.2013  r.  do  31.03.2014  r.  pomocą  osobom,  które  uzyskały  zgodę  na  pobyt
tolerowany objęto 8 osób (36 osób w rodzinie)  -  17 świadczeń.  Przyznawano pomoc  w formie zasiłków
celowych:  na  zaspokojenie  bieżących  potrzeb,  zakup  żywności,  odzieży,  środków  czystości,  dopłatę  do
wydatków mieszkaniowych, zakup podręczników i przyborów szkolnych, na pokrycie części lub całości kosztów
leków i leczenia, pomoc w zakresie dożywiania - posiłki w szkołach w ramach realizacji programu wieloletniego
„Pomoc  państwa  w zakresie  dożywiania".  Najniższa  kwota  przyznanego  świadczenia  wyniosła  300,00  zł.
miesięcznie, najwyższa 1.800,00 zł. miesięcznie, na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 15.000,00 zł.

Rodziny nie  korzystały z  pomocy rzeczowej  w formie:  schronienia,  niezbędnego ubrania,  (cdna  osoba
skorzystała z szkolenia zawodowego oraz wsparcia psychologa, doradcy zawodowego w ramach realizacji
projektu systemowego „EFS - Nowa droga do sukcesu".

Dokonano kontroli losowo wybranych akt, w tym decyzji rozstrzygających postępowania administracyjne:
1. MOPS.8121-2997/2013 z 29.10.2013
2. MOPS 8121-3425/2013 z 02.12.2013
3. MOPS.8121-339/2014 z 22.01.2014
4. MOPS.8121-784/2014 z 20.02.2014
5. MOPS.8121-459/2014 z 27.01.2014
6. MOPS.8121-3200/2013 z 18.11.2013
7. MOPS.8121-2937/2013 z 23.10.2013
8. MOPS.8125-669/2013 z 23.10.2013
9. MOPS.8121-3048/2013 z 04.11.2013
10. MOPS.8121-674/2014z 10.02.2014

[Akta kontroli, str. 222-223]
7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

W okresie objętym kontrolą Ośrodek wypłacił  jednej osobie wynagrodzenie za  sprawowanie opieki
zgodnie z postanowieniami sądu: za okres od 01.05.2012 r. do 31.12.2012 r.  w wysokości 2.400,00 zł. (300,00
zł.  miesięcznie)  w dniu  14.08.2013 r.,  za  okres  od  01.01.2013 r.  do  31.07.2013 r.  w  wysokości  2.100,00  zł.
(300,00  zł.  miesięcznie)  w  dniu  18.10.2013  r.  oraz  za  okres  od  01.08.2013 r.  do  31.12.2013  r.  w  wysokości
1.500,00 zł. (300,00 zł. miesięcznic) w dniu 31.03.214 r.

[Akta kontroli, str. 222] 

b) zadania z zakresu administracji rz  ądowej realizowane przez powiat  

8) pomoc  cudzoziemcom,  którzy  uzyskali  w  Rzeczpospolite]  Polskiej  status  uchodźcy  lub
ochronę  uzupełniającą,  w  zakresie  indywidualnego  programu  integracji,  oraz  opłacanie
za    te    osoby   składek   na    ubezpieczenie   zdrowotne   na   podstawie   przepisów   o
powszechnym    ubezpieczeniu    w   Narodowym    Funduszu    Zdrowia    (stan   prawny
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obowiązujący  do  10  maja  2013  r.)  oraz  przepisów  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (stan prawny obowiązujący od 11 maja 2013 r.)

Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społeczne j  w  Łomży  w  okresie  od  01 .04.2013  r .  do
31.03.2014  r.  udzielał  pomocy  cudzoziemcom,  którzy  uzyskali  w  Rzeczpospolitej  Polskiej  status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie Indywidualnego Programu Integracji.

W okresie objętym kontrolą indywidualnym programem integracji objęto 6 rodzin - 15 osób,
w tym 3 rodziny (10 osób) z ochroną uzupełniającą, 3 rodziny (5 osób) ze statusem uchodźcy.

Ww.  rodziny  objęte  były  pomocą  w  formie  świadczenia  pieniężnego  na  utrzymanie.
Najniższe świadczenie wyniosło 560,00 zł, najwyższe l .200,00 zł.

W ww. okresie wypłacono 46 świadczeń na utrzymanie, które zostały przyznane w 2012 r. i w
2013 r. w zakresie Indywidualnego Programu Integracji (IPI) 6 -cm cudzoziemcom, którzy uzyskali w
Rzeczpospolitej  Polskiej  ochronę  uzupełniającą,  oraz  opłacano  składki  na  ubezpieczenie
zdrowotne. Składka zdrowotna opłacana była za 3 rodziny (5 osób) ze statusem uchodźcy i za 2 rodziny
(9 osób) z ochroną uzupełniającą. Programy stanowiły kontynuację z poprzednich lat.

W okresie objętym kontrolą wydano l decyzję dla rodziny ze statusem uchodźcy. Najniższy zasiłek
wyniósł 630,00 zł, najwyższy 1.200,00 zł. Na realizację zadania wydano kwotę 27.340,00 zł.

W okresie objętym kontrolą wydano l decyzję dla rodziny z ochroną uzupełniającą Najniższy zasiłek
wyniósł 560,00 zł., najwyższy 1.100,00 zł. Na realizację zadania wydano kwotę 40.440,00 zł.

Dokonano  kontroli akt  spraw,  w  tym  decyzji  rozstrzygających  postępowanie
administracyjne:
1. MOPS.8290-3/2013 z 28.11.2013 
2.MOPS.8290-1/2014 z 20.02.2014

Formy udzielane) pomocy: 
1.Pomoc socjalna:

- w zakresie zintegrowania cudzoziemców ze środowiskiem lokalnym,
- finansowa,
- w zakresie poradnictwa specjalistycznego,
- w załatwianiu spraw urzędowych,
- w uzyskaniu świadczeń rodzinnych itp.,

2.Pomoc w zakresie edukacji:
-wskazanie możliwości nauki języka polskiego, 
-organizowanie kursów zawodowych dla dorosłych,
 -wskazanie możliwości umieszczenia dzieci w przedszkolach,
 -umożliwienie pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji przez wolontariuszy.

3.Aktywizacja zawodowa:
-pomoc w zarejestrowaniu się w PUP, 
-motywowanie do podjęcia pracy,
- zachęcanie do udziału w szkoleniach zawodowych,
-korzystanie z poradnictwa zawodowego,
-korzystanie z zajęć w Klubach Pracy.

4.  Inne  działania  w  zależności  od  indywidualnych  potrzeb  rodziny  np.  uzyskanie  Nr  PESEL,
pomoc w nawiązaniu kontaktu z lekarzem rodzinnym.
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[Akta kontroli, str. 71-88, 212]

9) udzielanie cudzoziemcom, o kt      órych mowa w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji 
kryzysowej

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie realizował zadania z uwagi na brak potrzeby.
[Akta kontroli, str.211]

VII. Realizacja wybranych zadań wynikających z art.  110 oraz art.  112 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej

1) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
W  okresie  objętym  kontrolą  Ośrodek  koordynował  realizację  Strategii  rozwiązywania

problemów  społecznych  na  terenie  miasta  Łomży  na  lata  2007  -  2015.  Zarządzeniem  Nr  38/11
Prezydenta Miasta Łomża z dnia l  marca 2011 r. powołano zespól roboczy do spraw aktualizacji  i
monitorowania  Strategii,  który  w dniu  24  maja  2103 r.  spotkał  się  w celu  omówienia  realizacji
strategii za 2012 r. oraz poddania dyskusji harmonogramu działań na 2013 r.

Opis koordynacji realizacji Strategii znajduje się w aktach kontroli na str. 211.

2) wytaczanie powództwa o roszczenia alimentacyjne przez kierownika ośrodka pomocy
społecznej na rzecz obywateli

Dyrektor  Ośrodka  w  okresie  podlegającym  kontroli,  wytaczał  na  rzecz  obywateli
powództwa  o  roszczenia  alimentacyjne  w  oparciu  o  art.  38  ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011  r.  o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. póz. 135 z późn zm.) i dotyczyły
osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej.

|Akta kontroli, str. 210|

3)kierowanie  przez  ośrodek  pomocy  społecznej  wniosków o  ustalenie  niezdolności  do
pracy,  niepełnosprawności  i  stopnia  niepełnosprawności  do  organów  określonych
odrębnymi przepisami

W okresie  objętym kontrolą  Ośrodek nie  kierował  wniosków o  ustalenie  niezdolności  do
pracy  i  niepełnosprawności  do  organów  określonych  odrębnymi  przepisami.  W  ramach
prowadzonej  pracy  socjalnej  kierowano  klientów  do  składania  wniosków  o  ustalenie  stopnia
niepełnosprawności  lub  niezdolności  do  pracy  w  celu  nabycia  przysługujących  świadczeń.
Prowadzone  działania  obejmowały  pomoc  w  kompletowaniu  dokumentów  i  określenia
podmiotów właściwych do rozpatrzenia tych spraw.

| Akta kontroli, str. 210]

4)  składanie  radzie  gminy  corocznego  sprawozdania  z  działalności  ośrodka  oraz
przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności ośrodka za 2013 r. zostało przedstawione w dniu 26 marca
2014 r.  na LI/14 zwyczajnej sesji  Rady Miejskiej Łomży.  Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora
Ośrodka  potrzeby  w  zakresie  pomocy  społecznej  przedstawiane  są  w  ramach
przedłożenia projektu dochodów i wydatków na rok budżetowy.

[Akta kontroli, str. 145-178]

5)  Nadzór  nad  działalnością  jednostek  specjalistycznego  poradnictwa,  w  tym
rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia,  domów pomocy społecznej i  ośrodków interwencji
kryzysowej.

Zarządzeniem  Nr  2/12  Prezydenta  Miasta  Łomży  z  dnia  5.01.2012  r.  upoważniono
Dyrektora MOPS w Łomży do sprawowania nadzoru nad działalnością w szczególności
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w zakresie finansowym i administracyjnym piec/y zastępczej, Centrum Pieczy Zastępczej oraz Ośrodków wsparcia,
domów  pomocy  społecznej  i  placówek  opiekuńczo  -  wychowawczych.  Następnie  Zarządzeniem  Nr  9/12
Prezydenta Miasta Łomży z dnia 13.01.2012 r. utraciło moc ww. zarządzenie w ww. zakresie.

X  informacji  udzielonych  przez  Dyrektora  MOPS  w  Łomży  wynika,  że  od  2012  r.  nadzór  nad
działalnością  jednostek  specjalistycznego  poradnictwa,  w  tym  rodzinnego,  oraz  ośrodków wsparcia,
domów pomocy społecznej i  ośrodków interwencji  kryzysowej  sprawuje Wydział Spraw Społecznych i
Zdrowia Urzędu Miejskiego w Łomży.  Zgodnie z  art.  112 ust.  8  ustawy o  pomocy  społecznej  starosta  przy
pomocy  powiatowego  centrum  pomocy  rodzinie  sprawuje  nadzór  nad  działalnością  jednostek  specjalistycznego
poradnictwa,  w tym  rodzinnego oraz ośrodków wsparcia,  domów pomocy społecznej  i  ośrodków interwencji
kryzysowej,  natomiast  zadania  powiatowych  centrów  pomocy rodzinie w miastach na prawach powiatu realizują
miejskie ośrodki pomocy społecznej (art. 112 ust. 2 cyt. ustawy).

[Akta kontroli, str. 145-178|

VIII.   Realizacja   zadań   wynikających   z   art.   HOa   ustawy   z   dnia   12   marca   2004r.
o pomocy społecznej

1. wyodrębnienie w ramach struktury organizacyjnej ośrodka zespołu realizującego zadania ośrodka w
zakresie pracy socjalnej i integracji społecznej

Nie wyodrębniono w ramach struktur)' organizacyjnej Ośrodka zespołu realizującego zadania w zakresie
pracy  socjalnej  i  integracji  społecznej.  Zadanie  to  wykonują  pracownicy  socjalni  w  ramach  pełnionych
obowiązków służbowych.

|Akta kontroli, str. 209]

O przeprowadzeniu  kontroli  dokonano wpisu  w książce  ewidencji  kontroli  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Łomży, pod pozycją numer 2/2014.

Protokół  niniejszy  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  z których  jeden otrzymuje
Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Łomży,  drugi  Wydział  Polityki  Społecznej
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 oraz § 16 ust. l, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia
23  marca 2005 r.  w  sprawie  nadzoru i  kontroli  w  pomocy społecznej  (Dz.  U.Nr  61,  póz.  543,  z  późn.
zm.) Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży przysługuje prawo do:

- zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych  w 
protokole do  Dyrektora  Wydziału Polityki Społecznej  Podlaskiego  Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, 
- odmowy podpisania protokołu; kierownik składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni
od dnia otrzymania protokołu.

Kontrolowany: Kontrolujący:

DYREKTOR

MOPS W ŁOMŻY

MGR.INŻ WIESŁAW JAGIELAK

ŁOMŻA 22.07.2014 R.

(miejscowość, data i podpis Kierownika)


