
Protok6l l\r 212021
zposiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Starcza w dniu 22.02.2021r.

I .Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocno6ci obrad.
2.PrzyjEcie proponowanego porz4dku obrad.
3.Kontrolawykorzystania dotacji gminnych w roku 2020.
4.Kontrola GOPS w zakresie przyznawania zasilk6w na rok 2020.
5.Om6wienie material6w na najbli2sz4 sesj g
6.Sprawy r62ne.
T.Zakohczenie obrad.

Ad 1. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczylo 5 jej czlonk6w oraz W6jt,

Sekretarz i Skarbnik Gminy Starcza.

Ad 2. Proponow any porz1dek obrad zostal przyjEty jednogloSnie, stwierdzono

prawomocnoSi obrad.

Ad 3. Czlonkowie Komisji zapoznali siE z zestawieniem dotyczqcym dotacji zewngtrznych

na inwestycje gminne i inne zadania- stan na 31.12.2020rok. (ZaL4cznikNr 1).

Przedstawia sig ono nastgpuj4co: dotacje na inwestycje gminne przeznaczone na szeSd

zadah, plan: | 528 7 61,48 zl natomiast wykonanie: I 494 271,48 zl.

Dotacje na inne zadania,liczba zadafv trzy, plan: 110 550,00 zl wykonanie: 90 017,05 zl.

Og61em, plan: 1 639 3ll,48zl a wykonanie: 1584 288,53 zl.

Ad 4. Kolejno, na podstawie przedlolonej informacji dokonano kontroli przyznawania

przez GOPS zasilk6w w roku 2020. Zasitki przyznawane sQ osobom i rodzinom na zasadach

okreSlonych w ustawie, wg. kryterium dochodowego. Wszystkie wnioski, kt6re wplyngly do

GOPS w Starczy, w roku 2020 rozpatrzono terminowo i prawidlowo. Zaplanowane wyplaty

Swiadczeri odbywaly sig w terminie.

Szczeg6lowa informacja zawartaw Zal4czniku Nr 2.

Ad 5. Nastgpnie om6wiono i przeanalizowano projekty uchwal przygotowane na najblizsz1

sesjg. Skarbnik Gminy przedstawila zmiany, kt6re wynikaj4 zbiezqcej realizacji budzetu

gminy. Dlulsz4 dyskusjg wywolala kwestia podjgcia przez gming dzialalnoSci



telekomunikacyjnej, co wynika zkoniecznoSci zagospodarowania szkieletu Swiatlowodu

wybudowanego w ramach projektu Subregionu P6lnocnego Wojew odztwa Sl4skiego.

W tej kwestii jednogloSnie poproszono o zorganizowanie spotkania z Prezesem Zarzydu

w/w organizacji.

Pochylono sig r6wnieLnad wnioskiem dotyczqcym zamontowania na terenie gminy

czujnik6w jakoSci powietrza. Glosy czlonkow komisji zostaly podzielone, czgSc obstawala

przy koniecznoSci (dla dobra rnieszkaric6w , ochrony ich zdrowia) zamontowania takiego

czujnika, natomiast czES(, uwa142e zamontowanie czujnik6w nie poprawi jakoSci

powietrza, Srodki mimo, 2e nie bardzo obciqlaj4ce budzet mohna spoZytkowac na faktycznq

jego poprawg. Argumentem ,.2a" jest fakt, iz dane o jakoSci powietrza molna sprawdzi6 na

stronie internetowej urzgdu.

Nie wniesiono uwag do uchwaly dotycz1cej zmiany regulaminu okreSlaj4cego zasady

wynagrad zania w oSwiatowych j ednostkach organizacyj nych.

Ad 6. W kolejnym punkcie przedstawiono W6jtowi Gminy kwestie dotyczqce bieZ4cych

spraw mieszkaric6w. Pozyskano informacje odnoSnie prowadzonych inwestycji oraz innych

dzialan planowanych na terenie Gminy Starcza.

W zwiqzku zwyczerpaniem porz4dku obrad posiedzenie zakonczono.
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Nieobecni- 0
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Trela Wojciech-
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Dotacje zewngtrzne na inwestycje gminne i inne zadania na 31 .12.2020r.

L.p. Klasyfikacja
bud2etowa

Nazwa Plan Wykonanie

Dotacie na inwestvcie qminne
1 R.01041

s 6297-1 7
Dotacja na budowq drogi gminnej ul. Lqkowej
w m. Rudnik Mafv

194 872.00 194 872.00

2 R. 75814
s 6330

Dotacja celowa na realizaqe inwestycji z
Funduszu Soleckieqo

19 976,70 19 976.70

3 R. 758'16
I 6290

Rzqdowy fundusz inwestycji lokalnych 500 000,00 500 000,00

4 R.90005
s 6207-12

Dotacja na MontaZ odnawialnych zr6del
eneroii na terenie Gminv Starcza

33 091,00 0,00

5 R.90005
s 6257-19

Dotacja na Wymiang 2r6del ciepla w
indywidualnych gospodarstwach domowych
na terenie Gminy Starcza

90 000,00 89 250,00

5 R.90095
s 6207-05

Dotacja na kompleksowq termomodernizacjq
budynk6w uzytecznoSci publicznej w Gminie
Starcza

690 821.78 690172.78

Razem 1528761,48 1494271,48
Dotacje na inne zadania

1 R.75023
s 2057-10

Dotacja na Zdalnq szkolq- wsparcie
Og6lnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie
ksztalcenia zdalneqo

45 000,00 42902,40

2 R.75023
s 2057-1 1

Dotacja na ,,ZdalnE szkolq +"- wsparcie
Og6lnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie
ksztalcenia zdalneqo

4s 000,00 42 601 ,05

3 R.90026
I 2460-05

Dotacja na usuwanie azbestu 20 550,00 4 513,60

Razem 110 550,00 90 017.05
Og6lem 1 639 311,48 1584 288,53



,ZaJ q cu-lc fYr 2

INFORMACJA GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOT,ECZNEJ W STARCZY
W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA ZASILK'W ZAROK 2O2O

Prawo do Swiadczeri pomocy spolecznej przysluguje osobom posiadajqcym obywatelstwo polskie

zamieszkujqcym i przebywaj4cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcom zamieszkujqcym

i przebywajqcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadalqcym zezwolenie na pobyt staiy lub status

uchodZcy, jeZeli umowy miqdzynarodowe nie stanowi4 inaczej oraz obywatelom paristw czlonkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego obszaru Gospodarczego, przebywajqcym na terytorium Rzeczypospolitej r

Polskiej, kt6rzy uzyskali zezwolenie na pobyt staty.

Pomocy spolecznei udziela siq osobom i rodzinom, na zasadach okreSlonych w ustawie, w szczeg6lno6ci

z powodu:

1.  ub6stwa;

2. sieroctwa;

3.  bezdomnoSci ;

4. bezrobocia;

5. niepelnosprawnoSci;

6, dlugotrwalej lub ciq2kiej choroby;

7.  przemocy w rodzin ie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludZmi;

B. potrzeby ochrony macierzyhstwa lub wielodzietnoSci;

9. bezradnoSci w sprawach opiekuriczo-wychowaw czych i prowadzenia gospodarstwa domowego , zwlaszcza
w rodzinach niepetnych lub wielodzietnych;

10.  t rudnoSci  w integracj i  cudzoziemc6w,kt6rzy uzyskal i  w Rzeczpospol i te j  polsk ie j  s tatus uchodZcy,  ochronq

uzupelniajqc4 lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwiqzku z okolicznoSci4, o kt6rej mowa w art.159

ust. 1 pkt 1 l it. c lub d ustawy z dnia 1.2 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

11. trudnosci w przystosowaniu do Lycia po zwolnieniu z zakladu karnego;

12.  a lkohol izmu lub narkomani i ;

L3. zd.arzenia lo sowego i sytuacj i kryzysowej ;

14.  k lqsk i  2ywio lowel  lub ekologicznej .

Prawo do Swiadczeri pieniq2nych z pomocy spolecznei przysluguje osobom i rodzinom w przypadku
wystQpowania jednej zpowyLszych okolicznoSci, a kt6rych doch6d na osobq w rodzinie nie przekracza kryterium
dochodowego, okre5lonego w art. B ust. 1 ustawy o pomocy spoleczne1:

1' osobie samotnie gospodarujEcej, kt6rej doch6d nie przekracza kwoty 70L zl,zwanej,,kryterium dochodowym
osoby samotnie gospodarujqcej"

2' osobie w rodzinie, w kt6rej doch6d na osobq nie przekracza kwoty S2B zl,zwanej,,kryterium dochodowfim na
osobq w rodzin ie"

3' rodzinie, ktdrej doch6d nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobg w rodzinie, zwanei

,,kryterium dochodowym rodziny"



Za doch6d uwaLa siq sumq miesiqiznych przychoddw z miesiqc a poprzedzaiqcego zloienie wniosku lub
w przypadku utraty dochodu z miesiqca, w kt6rym wniosek zosta! zloiony, bez wzglqdu na tytui i zr6dlo ich
uzyskania, jeZeli ustawa nie stanowi inaczej,pomniejszonq o:
1) miesiqczne obciq2enie podatkiem dochodowym od os6b fizycznych;
2) sktadki na ubezpieczenie zdrowotne, okreslone w przepisach o swiadczeniach opieki zdrowotnei
finansowanych ze srodk6w publicznych oraz ubezpieczenia spoleczne okreslone w odrqbnych przepisach;
3) kwotq aliment6w Swiadczonych na rzecz innych os6b.

Do dochod6w nie wlicza sig:

L, jednorazowego pieniq2nego Swiadczenia socjalnego;

2. zasilku celowego;

3' pomocy materialnej maj4cej charakter socjalny albo motyw acy)ny, przyznawanej na podstawie przepis6w
o systemie o5wiaty;

4.  wartoSci  Swiadczenia w naturze;

5 swiadczenia przystugujqcego osobie bezrobotnej na podstawie przepisdw o promocji zatrudnienra
i instytucjach rynku pracy z tytuiu wykonywania prac sporecznie uzytecznych;
SaJ Swiadczenia pieniq2nego i pomocy pieniq2nej, o kt6rych mowa w ustawie z d,nia z0 marca 2015 r.
odzia laczachopozycj ianlykomunistycznejorazosobachrepresjonowanychzpowod6wpot i tycznych 

(Dz. lJ .poz.
6e3 i 1220);

6. dochodu z pow ierzchni uZytkdw rol nych pon i2ej I ha przericzenrowego;

7' Swiadczenia wychowawczego, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 201,6 r. o pomocy paristwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. lJ. poz. 795), oraz dodatku wychowawc zego, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 9
czerwca2011' r .owspieraniurodziny isystemie p ieczyzastqpcze)(Dz.U.z2016r.poz.575);

8' swiadczenia pieniqznego, o kt6rym mowa w art. Ba ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r.o Karcie polaka f Dz.
U.22014 r .  poz.  L187,  z20IS r .  poz.  I274 oraz z 201,6 r .  poz.753).

Osoby lub rodziny, korzystajqce z pomocy spolecznej w Gminnym osrodku pomocy Spolecznej
w Starczy' zobowi4zane s4 do wsp6lpracy z pracownikiem socjalnym w rozwi4zywaniu swojej trudnej sytuacji
Zyciowei' Nieuzasadniona odmowa podjqcia pracy pruez osobq bezrobotn4, marnotrawstwo przyznanych
swiadczeri ' ich celowe niszczenie, bqd| te| marnotrawstwo wlasnych zasob6w materialnych, a tak2e ich
nieracjonalne wykorzystywanie mogE stanowii podstawq do odmo wy przyznania swiadczefi z pomocy
spolecznej' R6wnie2 nie wywi4zywanie siq z uzgodniefi zawartych w kontrakcie mo2e spowodowai ograniczenie
lub odmowq przyznania Swiadczenia.

osoby i rodziny, korzystaj4ce ze swiad'czeri pomocy spolecznej, s4zobowi4zane poinformowai o ka1del
zmianie w ich sytuacii osobistej i majqtkowej, kt6ra wiq2e siq z podstaw4 do przyznania swiadczeri. Swiadome
wprowadzenie w blqd pracownika socjalnego moZe spowodowai zmianq decyzji na niekorzysi strony oraz
nal iczenie n ienale2nie pobranych swiadczer i .  Swiadczenia n ienale2nie pobrane podlegajq zwrotowi ,  n iezale2nie
od dochodu rodzinv



Tryb udzielania pomocy spolecznei

Tryb przyznania swiadczenia z pomocy sporecznej skiada siq z nastqpuiqcych etap6w:

l,.Zgloszenie wniosku o udzielenie pomocy.

' osobiste, pisemne lub telefoniczne zgloszenie osoby ubiegajqcej sig o pomoc do pracownika socjalnego

[zgloszenie moze nastqpii z urzqdu lub mo2e go dokona6 przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgod4
ubiegajqcego siq o pomoc)

2. Sporz4dzenie wywiadu Srodowiskowego i planu pomocy:

' rozeznanie przezpracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegajqcej siq o pomoc spolecznq,
tj. przeprowadzenie wywiadu 6rodowiskowego w miejscu zamieszkania klienta
'  wsp6lne [pracownik socja lny z osobq lub rodzinqJ opracowanie p lanu pomocy

3.  Sporzqdzenie decyzj i  i  wydanie je j  osobie ubiegaiqcej  s iq o pomoc spolecznq

4. Realizacja przyznany ch Swiadczeri (wyplataJ

Zio?enie wniosku

Postqpowanie w sprawie Swiadczei pomocy spolecznej wszczynane jest na wniosek osoby
zainteresowanej, b4d2 innej osoby, za zgod4 osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Osrodek
przyjmuje tak2e wszelkie zgloszenia od os6b, instytucji i  organizacji spolecznych, dotyczqce konieczno6ci
udzielania pomocy kazdej osobie lub rodzinie na terenie Gminy Starcza, znajduj4cej siq w trudnej sytuacji
2yciowei i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania np, potrzeb bytowych. pomoc spoleczna mo1e byt
udzielana r6wnie2 z urzqdu, za zgod4 osoby zainteresowanej lub jej pelnomocnika, Kaldy wniosek osoby
zglaszaj4cej siq po pomoc jest wpisywany do rejestru zgoclnie z datq wplywu.

Wywiad Srodowiskowy

Podstawq udzielenia pomocy jest wywiad Srodowiskowy sporz4d,zony w miejscu zamieszkania osoby
ubiegaj4cej siq o pomoc, a w sprawach nie cierpiqcych zwloki, w miejscu pobytu osoby ubiegajEcej siq o pomoc.
Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest r6wnozn aczny z rezygnacj4z pomocy spolecznej.
Celem wywiadu Srodowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej
i mieszkaniowej osoby (rodziny) ubiegajqcej siq o pomoc. osoby i rodziny korzystajqce z pomocy spotecznej sq
zobowiqzane do wsp6ludzialu w rozwi4zaniu ich trudnej sytuacji 2yciowej.

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad Srodowiskowy w ciqgu 14 dni roboczych od daty wszczgcia
postqpowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni. Strona wystqpujqca o pomoc powinna zgromadzit.
dokumenty stanowiqce podstawq r.rstalenia jei clanych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej
i materialnej' w trakcie przeprowadzaniawywiadu 6rodowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest
plan pomocy. Ustalenia zostai4zawarte w kontrakcie socjalnym. Potrzeby os6b i rodzin korzystaj4cych z pomocy
mog4 zostai uwzglqdnion e, je|eli odpowiadajq celom i moZliwoSciom pomocy spolecznej.

Kontrakt socialny

Kontrakt socjalny to pisemna uruowa zawarta z osob4 ubiegalqcq
i zobowiqzania stron umowy fosoby zwracai4cej siq o pomoc, pracownika

sig o pomoc, okreSlajEca uprawnienia

socjalnego oraz kierownika oSrodkal.



Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu okreSlenie sposobu wsp6ldzialania w rozwi4zywaniu problem6w

osoby lub rodziny, ktora znalazla siq W trudnej sytuacji Zyciowej, z uwzglqdnieniem mo2liwo5ci wykorzystania

zasob6w Srodowiska lokalnego.

Kontrakt zawieraopis sytuacjiZyciowej osoby lub rodziny oraz opis dzialan koniecznych do podjqcia ptzezni4,

a tak2e formq, zakres iczas udziel aneiprzez osrodek pomocy. W kontrakcie odnotowuje siq r6wnie2 wszystkie

uwagi, dotycz4ce realizacji kontraktu.

6kres, na ;aki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowywany lest z jednej strony do sytuacji 2yciowej, w jakiej

znajduje siq osoba zawierajqca kontrakt, a z drugiej - do form wsparcia, zaproponowanych przez 03rodek' Klient

otrzymuje jeden egzemplarz kontraktu.

Wydanie decyzji

Swiadczenia z pomocy spolecznej przyznawane sE w formie decyzji administracyjnej. Decyzje

o przyznaniu lub odmowie Swiadczenia, wydawane sA w formie pisemnej. Wyjqtek stanowiq Swiadczenia

w postaci: sprawienia pogrzebu, noclegowni, pracy socjalnej, poradnictwa, interwencji kryzysowej - tu pomoc

udzielana test bez koniecznoSci wydawania decyzji. Stronom przystuguje odwolanie od decyzji OSrodka Pomocy

Spolecznej w Starczy do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego w Czqstochowie, pisemnie za poSrednictwem

tut. Osrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Realizacia Swiadczeti

Realizacja Swiadczei pieniq2nych odbywa sig w terminach okreSlonych w decyzji w formie przelewu na

rachunek bankowy. Osrodek zawsze zachowuje terminowoSci zawartej w decyzjach administracyjnych.

Wymagane dokumenty

Osoby i rodziny ubiegajqce siq o pomoc z Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Starczy sE zobowiqzane do

udokumentowania swojej trudnej sytuacji spoleczno-bytowej. Wi42e siq to z konieczno5ci4 dostarczenia przez

osoby ubiegajqce siq o pomoc szeregu r6Znorodnych zaSwiadczeh, oSwiadczerl itp. Szczeg6Iov'rych informacji

w ka2dym indywidualnym przypadku udziela wla:iciwy pracownik socjalny w trakcie zglaszania siq o pomoc lub

w trakcie przeprowadzania wywiadu Srodowiskowego. Wywiad Srodowiskowy, dokumenty wymagane przy

przyznaniu pomocy spolecznej i decyzje administracyjne, na podstawie kt6rych nastqpuje realizacia

zaplanowanych Swiadczefi, a tak|e inne pisma przychodz4ce i wychodz4ce z o5rodka, dotycz4ce danej osoby

[rodziny), przechowuje oSrodek i stanowiE one dokumentaciQ klienta od poczEtku jego korzystania z pomocy

spolecznej .

Reasumujqc wszystkie wnioski kt6re wplynqty do Osrodka w 2020 roku rozpatrzono prawidlowo

i terminowo z zachowaniem najwiqkszej staranno6ci oraz zarejestrowano w rejestrze wniosk6w. Dokumenty

doi4czone do wniosku oraz kserokopie dokument6w opatrzone zostala pieczqtka ,,daty wptywu" oraz ,,za

zgodno$i z oryginalem'i Wszystkie Swiadczenia zostaly przyznane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami tj.

kryteriami dochoclowymi kwalif ikuj4cymi do pomocy oraz spelnione zostaly wymagane przeslanki.

Dokumentacja klient6w prowadzono jest prawidlowo i z godnie z przepisami wewnqtrznymi OSrodka. Druki

wywiadu Srodowiskowego odpowiadajq wymaganiom zawartym w Rozporz4dzeniu Ministra Rodziny, Pracy

i Polityki Spolecznej z dnia z dnia 25 sierpnia 20L6 w sprawie rodzinnego wywiadu Srodowiskowego'

Kwestionariusz rodzinnego wywiadu Srodowiskowego zawsze zawieral plan pomocy zatwierdzony przez

kierownika OSrodka. Decyz;e administracyjne zostaly wydane z zachowaniem przepis6w prawa okreSlonych w



ustawach oraz zgodnie z zasad4 terminowo6ci okreSlonq w Kodeksie Postqpowania Administracyjnego' Nie

wydano 2adnej decyzji odmownej w roku 2020. zaplanowane wyplaty swiadczeri odbywaly siq w terminie'

Wysokosi zasilk6w celowych ustalana jest uznanio wo w zalelnoSci od sytuacji materialnej osoby ubiegajqcej siq

o pomoc oraz posiadanych Srodk6w finansowych przez Gm55inny Osrodek Pomocy Spolecznej w Starczy'

WysokoSi przyznanego zasilku okresowego i stalego uzale2niona jest od dochodu klienta lub jego rodziny:

wyplacany ;est do wysokoSci r62nicy pom,iqdzy kryterium dochodowym ustalonym dla rodziny lub osoby

zgodnie z ustawA o pomocy spolecznej, a faktycznie posiadanym dochodem.

KIEROWNIK
Gmlnnego 06rodla Pomocy Sgolecznel
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