
Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która odbyła się w dniu 25 października 2011r. 

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skargi na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.
2. Analiza przebiegu inwestycji i remontów określonych zadań w planie budżetu oraz w planie 

inwestycyjnym na rok 2011.
3. Sprawy różne.

Przewodnicząca komisji Irena Miosga dokonała otwarcia posiedzenia komisji witając członków i 
zaproszonych gości.

Punkt 1.

Przewodnicząca  komisji  odczytała  treść  skargi  Pani  Aleksandry  Sztekler  zam.  Warłów oraz 
wyjaśnienie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu Klaudii 
Tkaczyk.

Przewodnicząca  komisji  poprosiła  o  bliższe  przedstawienie  tematu  w  odniesieniu  do 
obowiązujących przepisów.

Kierownik Klaudia Tkaczyk wyjaśniła temat, przybliżając sytuacje rodzinną skarżącej, Skarżąca nie 
spełnia  przesłanek  uprawniających  do  uzyskania  świadczeń  rodzinnych  na  dzieci,  dla  których 
stanowi rodzinę zastępczą. Zasiłek rodzinny nie będzie się należał, bo zgodnie z ustawą zasiłek nie 
przysługuje jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 
albo  w  rodzinie  zastępczej,  a  skarżąca  wraz  z  mężem  zostali  ustanowieni  przez  sąd  rodziną 
zastępczą. Ponadto Kierownik Ośrodka wyjaśniła, że Pani Sztekler napisała skargę w chwili, kiedy 
nie były wydane decyzje administracyjne,  a w niektórych sprawach nie było nawet zakończone 
postępowanie administracyjne.

Przewodnicząca komisji poprosiła o wyjaśnienie terminu – opiekun.

Kierownik Klaudia Tkaczyk wyjaśniła, że pod określeniem opiekuna faktycznego należy rozumieć 
„osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o 
przysposobienie dziecka”. Skarżąca nie spełnia również przesłanek  ustawowych , które przyznają 
uprawnienia  dla  opiekuna  prawnego  –  sąd  oddalił  wniosek  o  ustanowienie  jej  opiekunem dla 
małoletnich.  Ponadto  kierownik Tkaczyk dodała,  że skarżąca zawsze  okazywała  zadowolenie  z 
udzielanej jej pomocy, za udzielane informacje i pokierowanie jej, wysłuchanie i rozmowę. Nigdy 
nie zgłaszała żadnych uwag dot. pracy pracowników Ośrodka. Pracownicy MGOPS nie działają 
opieszale,  starają  się  wydawać  decyzje  w  terminie,  przewidzianym  w  KPA  i  przepisach 
szczegółowych..

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze skargą Pani Aleksandry Sztekler zamieszkałej w Warłowie 
ul. Dobrodzieńska 5 na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Dobrodzieniu,  na  funkcjonowanie  i  opieszałość  urzędników,  przeanalizowała  treść  skargi  oraz 
zapoznała  się  z  przedłożonymi  dokumentami  i  wyjaśnieniami  Kierownika  Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu, w przedmiocie odmowy świadczeń rodzinnych na 
małoletnie dzieci Patryka Cichockiego, Mateusza Markiewicza, Macieja Szteklera, wobec których 



skarżąca wraz z mężem stanowi rodzinę zastępczą.
Komisja  Rewizyjna  uznała  skargę  na  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w 

Dobrodzieniu  za nieuzasadnioną.
W wyniku dogłębnej analizy sprawy stwierdzono co następuje:

Zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 28.11.2003r. (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. 
zm.)  zasiłek  rodzinny  nie  przysługuje,  jeżeli  dziecko  zostało  umieszczone  w  instytucji 
zapewniającej  całodobowe  utrzymanie  albo  w  rodzinie  zastępczej.  Odnosząc  się  do  sprawy 
posiadania przez Panią  Aleksandrę Sztekler statusu opiekuna faktycznego, ustalono, iż zgodnie z 
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28.11.2003r. prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku 
przysługuje  między  innymi  opiekunowi  faktycznemu  dziecka,  jednakże  definicja  ustawowa 
opiekuna  fatycznego,  którą  posługuje  się  ww.  ustawa  stanowi,  że  pod  określeniem  opiekuna 
faktycznego dziecka należy rozumieć „osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła 
z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka”. Taki stan faktyczny nie występuje u 
skarżącej Pani Sztekler.

Skarżąca  nie  spełnia  również  ustawowych  przesłanek,  które  przyznają  uprawnienia  dla 
opiekuna  prawnego  (art.  3  pkt  4  ww.  ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych),  co  potwierdza 
postanowienie Sądu Rejonowego w Oleśnie z dnia 24.08.2011r., sygn. akt III Nsm 88/11 oddalające 
wniosek skarżącej o ustanowienie jej jako opiekuna dla małoletnich Patryka Cichockiego, Mateusza 
Markiewicza i Macieja Szteklera. 

Komisja  Rewizyjna  ustaliła,  że  nieprawdą  jest,  iż  skarżąca  nie  otrzymała  pomocy 
psychologa w terminie uzgodnionym z zainteresowaną, gdyż taką pomoc uzyskała i była z niej 
bardzo zadowolona. 

Zarzut dotyczący braku zainteresowania się sytuacją rodziny  Państwa  Sztekler ze strony 
opieki  społecznej  również  jest  bezzasadny,  ponieważ  nikt  nie  powiadomił  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej  o  fakcie  przebywania  dzieci  u  Państwa  Sztekler od  29  stycznia  2011r..  Wręcz 
przeciwnie,  zaraz  po  uzyskaniu  takiej  informacji  z  dniem  01.06.2011r.  reakcja  MGOPS  była 
natychmiastowa. W następnym dniu po zgłoszeniu się Pani  Sztekler  w biurze opieki społecznej – 
02.06.2011r. pracownik socjalny wraz z kierownikiem MGOPS odwiedził Państwa  Sztekler, a w 
wyniku uzgodnień w toku wizyty ustalono, że:
- na prośbę Pani Sztekler, psycholog zostanie przywieziony do jej mieszkania,
-  otrzymuje  pomoc  pieniężną  na  częściowe  pokrycie  kosztów  utrzymania  dzieci  w  rodzinie 
zastępczej  na 3 dzieci (2 dzieci powyżej 7 lat i 1 dziecko poniżej 7 lat), ze strony Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie rodzina otrzymała do 10.06.2011r. w kwocie 4.611,60 zł (w 
tym nadpłata 2.305,60 zł za m-c maj 2011r.) ,
- do czasu otrzymania środków z powiatu zaproponowano Pani Sztekler doraźną pomoc w formie 
tzw.  limitu  na  zakup  żywności  w  wyznaczonym  sklepie  spożywczym  za  kwotę  150  zł,  a 
finansowaną  przez  współpracujące  z  MGOPS  –  Stowarzyszenie  „Dobrodzień  Potrzebującym”. 
Szybka  forma  pomocy  podyktowana  była  potrzebą  chwili,  aby  do  czasu  otrzymania  środków 
finansowych z PCPR w Oleśnie rodzina mogła  funkcjonować.

Nadmienić  należy,  że   w dniu 29.06.2011r.  w domu Pani  Sztekler  pracownik  socjalny 
przeprowadził  wywiad  środowiskowy na  potrzeby PCPR w Oleśnie  i  w trakcie  tego wywiadu 
skarżąca Pani Sztekler nie zgłaszała żadnych potrzeb.

Komisja  Rewizyjna  uznała,  że  w  skardze  brak  konkretnych  zarzutów,  które  mogłyby 
świadczyć  o  złym  funkcjonowaniu  i  opieszałości  pracowników  Miejsko-Gminnego  Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu.  

Okoliczności ustalone w trakcie rozpatrywania skargi wskazują, że skarga jest niezasadna, a 
postawione zarzuty nie znajdują potwierdzenia w sytuacji faktycznej skarżącej i jej rodziny. 

Punkt 2.

P.o.  kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Joanna Nieszwiec-Jaszcz przedstawiła wykaz 
realizowanych inwestycji i remontów w 2011r.  



Wykaz inwestycji gminy stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Radna Jadwiga Kasprzyk zapytała kto wykonuje dokumentacje na projekty?

P.  o  kierownika Joanna Nieszwiec-Jaszcz wyjaśniła,  że  projekty są przygotowywane w biurach 
projektowych. Zależnie od kwoty za opracowanie dokumentacji.  Przy projektach powyżej 6.000 
euro pod uwagę bierze się oferty 3 firm i z firmą, która przedłoży najtańszą ofertę podpisywana jest  
umowa,  a przy projektach powyżej 14.000 euro robi się przetarg. 
Poinformowała,  że  jest  program  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska,  który  będzie 
refundował  budowę przydomowych  oczyszczalni  ścieków,  ale  jeszcze  nie  wiadomo czy gmina 
będzie go realizowała.

Punkt 3.

Analiza budżetu za III kwartały 2011r.

Skarbnik Gminy przedstawiła wykonanie budżetu za III kwartały 2011r.

DOCHODY:
Plan po zmianach Wykonanie od początku roku

Dochody 28.381.306,77 20.047.131,98

Dochody bieżące 23.541.848,92 18.369.096,29

Dochody majątkowe   4.839.457,85   1.678.035,69

WYDATKI:

Wydatki 33.824.339,44 19.652.679,21

Wydatki bieżące 23.195.704,59 15.289.858,42

Wydatki majątkowe 10.628.634,85   4.362.820,79

Przychody ogółem 10.179.150,67   4.091.770,96
z tego:

kredyty i pożyczki w tym:  6.887.597,67      791.776,80

na realizację programów i
projektów realizowanych z
udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych 1.731.960,00     737.388,64

inne źródła 3.291.553,00   3.299.994,16

Rozchody ogółem z tego: 4.736.118,00   2.867.672,97

na realizację programów i
projektów realizowanych z 
udziałem środków, o których mowa



w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o
finansach publicznych 2.468.768,00   1.150.106,97
Radna Jadwiga Kasprzyk zapytała ile jest faktycznie zaciągniętego kredytu?

Skarbnik  Aniela  Kniejska  powiedziała,  że  do  spłaty  jest  9.228.326  zł.  Do  końca  roku  gmina 
otrzyma ze środków Unii Europejskiej na uporządkowanie gospodarki ściekowej kwotę 591.000 zł, 
którą  przeznaczy  się  na  spłatę  zaciągniętej  pożyczki  w  BGK  w  Opolu  na  wyprzedzające 
finansowanie.

Przewodnicząca komisji zapytała ile wynoszą wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów 
za III kwartały?

Skarbnik Aniela Kniejska wyjaśniła, że 282.659 zł

Następnie Skarbnik przedstawiła realizację inwestycji i budżetu po stronie dochodów i wydatków 
za  III  kw.  Poinformowała,  że  będzie  musiała  uruchomić  kredyt,  bo  inwestycje  są  w  trakcie 
rozliczenia i potrzebne będą środki.

Przewodnicząca komisji

Irena Miosga


