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PPRROOTTOOKK ÓÓŁŁ   NNRR    1188//22001177  

z posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ  
 

ww  ddnniiuu  0077  ggrruuddnniiaa  22001177  rrookkuu    
 

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności, 

stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak  Wójt Gminy 

2. Małgorzata Rosa  Przewodnicząca Rady Gminy Cielądz 

3. Aldona Trzcińska  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cielądzu 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 dokonała Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej – Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła 

istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka przedstawiła proponowany 

porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 03 listopada 2017 roku.  

4. Kontrola realizacji zadań przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Cielądzu w zakresie 

przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

 
Ponieważ nikt nie zgłosił uwag i wniosków, Przewodnicząca Komisji przeprowadziła 

głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. 

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie przyjęli przedstawiony 

porządek posiedzenia. 
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Punkt 3.  

 

Protokół Nr 17/2017 z dn. 03.11.2017 r. został wyłożony do wglądu oraz opublikowany 

w BIP. Do protokołu nie wniesiono uwag. Protokół w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie - 

5 głosami „za”.  

 

Punkt 4.  

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do kontroli realizacji zadań przez Gminy 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cielądzu w zakresie przyznawania i wypłacania świadczenia 

wychowawczego. 

Kierownik GOPS-u Aldona Trzcińska przedstawiła najpierw ogólne informacje                                    

o niniejszym świadczeniu. Stwierdził, iż Zarządzeniem Wójta Gminy – Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej został wyznaczony do realizacji zadań z zakresu świadczeń 

wychowawczych. 

Poinformowała, iż Program 500 + ruszył 1 kwietnia 2016 r.. Wyjaśniła komu 

przysługuje w/w świadczenie, jakie są kryteria dochodu oraz poinformowała, iż środki 

finansowe przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego pochodzą w całości                                     

z budżetu państwa. W 2017 roku planowane wydatki na wypłatę świadczenia wraz  kosztami 

obsługi szacowane są na kwotę 3.436.337 zł.  

Następnie P. Kierownik przekazała następujące informacje: 

- w okresie od dnia 1 sierpnia do 30 listopada 2017 r. wpłynęło 330 wniosków i tyle wydano 

decyzji do dnia 30 listopada,  w tym: 

- 1 decyzję odmawiającą przyznania świadczenia, 

- 8 decyzji odmawiających prawa do świadczenia na pierwsze dziecko,  a przyznająca 

świadczenie na drugie i kolejne, 

- 321 decyzji przyznających prawo do świadczenia, 

- w miesiącu październiku 2017 r. wypłacono 539 świadczeń na kwotę ogółem 268.951,70 zł, 

- nie ma świadczeń wychowawczych w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług, 

- świadczenie wychowawcze pobiera 330 rodzin, w tym 15 rodzin jest z dzieckiem 

niepełnosprawnym pobierającym świadczenie na pierwsze dziecko, 

- w 67 rodzinach świadczenie wychowawcze pobierane jest na drugie i kolejne dziecko - bez 

kryterium dochodowego, 

- liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko wynosi – 178,                    

na dwoje – 114, na troje – 27, na czworo – 5, na pięcioro – 3 rodziny, na sześcioro – 2 rodziny, 
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- świadczenie pobiera 28 rodzin niepełnych. 

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zapytała o kryterium dochodowe w rodzinie 

z niepełnosprawnym dzieckiem i czy ma znaczenie stopień niepełnosprawności. 

P. Kierownik wyjaśniła, iż kryterium to 1.200 zł, i nie ma znaczenia, czy jest to lekki czy 

umiarkowany stopień niepełnosprawności.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zapytała, czy wliczane jest do dochodu rodzinne. 

P. Kierownik poinformowała, iż nie wlicza się. Wyjaśniła, w jaki sposób jest 

sprawdzany dochód rodziny tj. wynika z systemu gdyż jest dostęp do danych z Urzędu 

Skarbowego i z ZUS, czy KRUS. Dlatego też jest wszystko widoczne i jest wliczany każdy 

dochód: z umowy zlecenie, czy z umowy o pracę, nawet krótkich np. staże.  

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie kwestii 

uzyskanych i utraconych dochodów. 

P. Kierownik GOPS wyjaśniła jakie są potrzebne dokumenty na okoliczność 

udowodnienia  uzyskania, czy utracenia dochodu np. świadectwa pracy, nowe umowy o pracę.  

Na posiedzeniu podjęta też została kwestia nienależnie pobranych świadczeń.                                        

P. Kierownik wyjaśniła, że nienależnie pobrane świadczenia mogą podlegać też umorzeniu. Gdy 

jest to kwestia 1 czy 2 miesięcy to zwykle tę procedurę uruchamiali, a tylko jedna osoba 

zwracała.  

Informacja pisemna o ilości przyjętych wniosków i liczbie wydanych decyzji w sprawie 

ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 – 

przygotowana przez Kierownika GOPS stanowi załącznik do protokołu. 

Na powyższym zakończona została analiza powyższego tematu kontroli przez Komisję 

Rewizyjną. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag ani zastrzeżeń do podejmowanych działań                          

w zakresie przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego.  

Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła protokół, stanowiący załącznik 

do niniejszego protokołu.  

Punkt 5. 

W sprawach różnych podjęte zostały następujące tematy: 

  P. Kierownik Aldona Trzcińska poinformowała, iż chce zatrudnić nową osobę (obecnie 

pracującą na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim) na 

stanowisku ds. świadczenia wychowawczego, gdyż do tej pory pracownicy wszyscy 

wykonywali te zadania i z tego tytułu otrzymywali dodatki specjalne. 
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P. Kierownik wyjaśniła, iż w budżecie uwzględniła też dodatkowe środki na 

wynagrodzenia, gdyż planuje zatrudnić dodatkową opiekunkę, gdyż jest wielkie 

zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. Zwróciła bowiem uwagę, że pobyt w DPS to koszt 

Gminy ok. 2500 zł miesięcznie, więc lepiej jest zatrudnić opiekunkę, a osoba będzie mogła 

pozostać w swoim domu rodzinnym. Zaznaczyła, że zatrudni wówczas, gdy rzeczywiście 

zajdzie taka konieczność. 

Członek Komisji Sylwester Stefański zapytał, ile osób z Gminy jest w Domach Pomocy 

Społecznej. 

P. Kierownik poinformowała, iż obecnie w DPS przebywa 8 osób. 

Członek Komisji Tadeusz Miazga zapytał o Dom Pomocy w Ossowicach. 

Wójt Gminy Paweł Królak wyraził zdanie, iż obecnie Dom oczekuje na pacjentów. 

Jednak odpłatność będzie wysoka, więc stać będzie tylko osoby bardziej majętne. Urząd jest 

teraz na etapie ustalania zobowiązania podatkowego. Szacuje się, że będzie to kwota ok. 19 tys. 

zł. Właściciel zatrudnił doradcę podatkowego, który w jego imieniu uczestniczy w niniejszym 

postępowaniu podatkowym. 

Członek Komisji Jarosław Budek poruszył kwestię kosztów zimowego utrzymania dróg 

w sezonie 2016/2017  i stwierdził, iż nurtuje go ten temat, gdyż jego zdaniem 25 tys. zł to dużo.                        

Wójt stwierdził, iż jest to wszystko do sprawdzenia i przygotowane zostaną odpowiednie 

dokumenty min. karty drogowe i proponuje, by temat ten uwzględnić w planie pracy Komisji. 

Wobec powyższego zaakceptowano, by temat ten pn. kontrola zimowego utrzymania 

dróg, ująć  w planie pracy Komisji na 2018 rok. 

Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie porządku obrad. 

 

Punkt 6. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona 

Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 11:00.  

 

 

  

Protokołowała: 
 

Bogusława Kobacka 
 

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej 

Iwona Machnicka 


