
Protokół Nr 15/12 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

odbytej w dniu 29 maja 2012 r.  

 

Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Pan Andrzej Kowalczyk – 

Przewodniczący komisji, który na wstępie swego wystąpienia powitał członków komisji oraz 

zaproszonych gości. 

Następnie stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił zaplanowany 

na dzisiejsze obrady porządek obrad: 

 

1. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

2. Sprawy bieżące i różne.  

 

Do przedstawionego porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag 

i został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu 

z poprzedniego posiedzenia. Oznajmił on, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do 

wglądu wcześniej, poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu 

dzisiejszym. 

W związku z tym, że do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Przystępując do realizacji pierwszego punktu porządku obrad Przewodniczący zwrócił się do 

Pani Katarzyny Frąckiewicz – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o zabranie 

głosu. W pierwszej kolejności poprosił o przedstawienie sytuacji związanej z zakupem 

samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, gdyż obecnie użytkowany pojazd często 

się psuje. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Kierownik wyjaśniła, iż kwestia zakupu wspomnianego 

powyżej pojazdu leży w gestii Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Dąbrowie Widawskiej. 

Następnie Przewodniczący zapytał, czy pozyskane zostały jakieś środki unijne. 

Odpowiadając na powyższe Pani Frąckiewicz zaznaczyła, iż piąty rok realizowany jest 

projekt unijny „Pomagając innym pomagamy sobie”, który prawie w całości sfinansowany 

jest ze środków zewnętrznych. Następnie wyjaśniła, iż powyższy projekt ma na celu niesienie 

pomocy rodzinom ubogim, między innymi poprzez podnoszenie aktywności zawodowej 

a mianowicie uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach a także objęcie opieką 

asystenta rodziny oraz wsparcie finansowe w postaci zasiłków. Dodatkowo możliwe jest 

finansowanie niektórych usług, z których korzystają członkowie tych rodzin, takich jak 

chociażby wizyta u stomatologa. Kontynuując wyjaśniła, iż w latach ubiegłych 

skoncentrowano się na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych natomiast w roku bieżącym po 

przeanalizowaniu efektów postawiono na dofinansowanie usług, z których skorzystają 

uczestnicy projektu oraz objęcie opieką przez asystenta rodziny. 

Następnie Przewodniczący Komisji zapytał, czy jeszcze jakieś inne oprócz wspomnianego 

powyżej projektu realizowane są przez GOPS. 

W odpowiedzi na to pytanie Pani Frąckiewicz wyjaśniła, iż na obecną chwilę jest to jedyny 

projekt prowadzony przez jej jednostkę, gdyż na realizację projektów dofinansowanych ze 

środków unijnych potrzebny jest wkład własny a niestety budżet jest ograniczony. Ponadto 

raz jeszcze zaznaczyła, iż omawiane przedsięwzięcie realizowane jest już piąty rok 

a całkowity koszt jego realizacji, to kwota 140 tys. zł, z czego 89% dofinansowane jest ze 



środków unijnych na kwotę około 120 tys. zł. Następnie poinformowała, iż w obecnym 

projekcie bierze udział 14 uczestników, natomiast kwota jaka wydatkowana jest na jedną 

osobę w trakcie realizacji tego programu, to kwota około 5 tys. zł. 

W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji zapytał, jakie działania, czy też szkolenia 

prowadzone były w ubiegłych latach, o których wspomniała Pani Kierownik. 

Odpowiadając na to pytanie Pani Frąckiewicz wyjaśniła, iż między innymi przeprowadzono 

szkolenia obejmujące indywidualne spotkania z psychologiem, grupowy trening 

psychologiczny, indywidualne spotkania oraz warsztaty z doradcą zawodowym. Ponadto 

uczestnicy projektu mieli możliwość ukończenia kursów zawodowych, między innymi 

z zakresu obsługi komputera, czy też kasy fiskalnej jak również opiekuna dla osób starszych. 

Następnie Pani Kierownik podkreśliła, iż celem projektu było zwiększenia aktywności 

zawodowej i społecznej, wzrost kwalifikacji zawodowych i motywacji do działania. W toku 

dalszego wystąpienia wyjaśniła, iż z doświadczenia wynika, że żaden z uczestników 

realizowanych programów nie skorzystał ze zdobytej wiedzy i umiejętności a tym samym nie 

podjął żadnej pracy. Ponadto powołując się na przykład osób, które ukończyły kurs opiekuna 

dla osób starszych pomimo, iż wystąpiono do nich z propozycją podjęcia zajęcia związanego 

kwalifikacjami, jakie te osoby uzyskały, żadna z nich nie skorzystała z tej oferty. Dlatego też, 

Pani Frąckiewicz zaznaczyła, iż odstąpiono od prowadzenia dalszych szkoleń, a skupiono się 

jak już wcześniej wspomniała finansowaniu usług, z których skorzystają uczestnicy projektu. 

Ponadto zaznaczyła, iż dodatkowo z części środków zakupione zostanie doposażenie do 

pomieszczeń biurowych. 

Następnie radny R. Bruzda zapytał jaki jest na obecną chwilę stan zatrudnienia w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej. 

W odpowiedzi Pani Frąckiewicz wyjaśniła, iż jednostka przez nią nadzorowana zatrudnia 10 

osób, z czego 4 osoby, to pracownicy socjalni. Następnie zaznaczyła, iż liczba wspomnianych 

pracowników socjalnych uzależniona jest od liczby mieszkańców danej gminy. 

W tym miejscu radny R. Bruzda zapytał, jakie rodziny korzystają z pomocy ośrodka. 

Odpowiadając na powyższe Pani Kierownik wyjaśniła, iż jest dość znaczne zróżnicowanie, 

gdyż nie są to wyłącznie rodziny patologiczne, czy też dysfunkcyjne ale również biedne, czy 

też niezaradne. 

Następnie Przewodniczący wracając do tematu związanego z realizacją omawianego 

wcześniej projektu zapytał, co osoba musi dać od siebie, uczestnicząc w tym programie i czy 

nie zdarza się tak, że nie spełniając określonych wymogów należy taką osobę wykluczyć 

z dalszego uczestnictwa. 

W odpowiedzi na powyższe Pani Frąckiewicz zaznaczyła, iż nie zdarzył się taki przypadek 

aby należało wykluczyć któregoś z uczestników. Następnie wyjaśniła, jak przebiega realizacja 

projektu i w jaki sposób mobilizowane są osoby do szukania pracy oraz podejmowania 

działań zmierzających w tym kierunku. 

W toku dalszego posiedzenia wywiązała się krótka dyskusja dotycząca ilości rodzin 

korzystających z pomocy GOPS, w trakcie której Pani Frąckiewicz wyjaśniła, iż z analizy 

jaką przeprowadziła za okres ostatnich kilku lat wynika, iż utrzymuje się ona praktycznie na 

tym samym poziomie a główną przyczyną tego stanu rzeczy jest bezrobocie. Ponadto 

zaznaczyła, iż od momentu wprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz kontrolowania 

osób, które w nierzetelny sposób przedstawiają swój stan majątkowy zmniejszyła się liczba 

wypłacanych zasiłków. 

Następnie poproszono Panią Frąckiewicz o przedstawienie informacji dotyczących 

wydawania art. spożywczych z „Banku żywności”. 

Pani Kierownik wyjaśniła, iż jest to akcja szeroko już rozpropagowana wśród mieszkańców, 

którzy w znacznej mierze korzystają z tej formy pomocy. Ponadto zaznaczyła, iż rozszerzone 

zostały w pewnym stopniu kryteria jej przyznawania, po to by móc rozdysponować wszystkie 



produkty jakie gmina otrzyma. Następnie dodała, iż osobiście jest zwolenniczką wydawania 

jak największej ilości tej żywności, gdyż automatycznie zmniejsza się liczba osób 

zwracających się po zasiłki na żywność. 

Na zakończenie radny M. Janiak zapytał Panią Frąckiewicz, kto przejął jej obowiązki 

z chwilą objęcia stanowiska Kierownika GOPS. 

W odpowiedzi Pani Frąckiewicz wyjaśniła, iż nastąpiła pewna reorganizacja i większość 

wykonywanych przez nią wcześniej obowiązków przejęła Pani Słomczyńska, która z kolei 

swe obowiązki przekazała Pani Kasprzyk. Ponadto część zadań przejęła Pani Pokorska – 

księgowa zatrudniona na ½ etatu, która jest bardzo sumiennym pracownikiem. 

 

Ad. 2  

W kolejnym punkcie członkowie komisji podjęli temat związany z trudną sytuacją finansową 

gminy oraz narastającym bezrobociu. 

 

Następnie w związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na dzisiejsze posiedzenie, Pan 

Andrzej Kowalczyk – Przewodniczący komisji podziękował za udział w spotkaniu 

i zakończył obrady. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:             Przewodniczący 

Jolanta Szuleta         Komisji Rewizyjnej 

          Andrzej Kowalczyk 
 

 
 


