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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/13/102 - Realizacja kontraktów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy 
społecznej 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Ryszard Newelski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 84113 
z dnia 04.02.2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie, Bobrowo 27; 87- 327 Bobrowo, 
zwany dalej „GOPS” lub „Ośrodek” 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krystyna Ciesielska, kierownik GOPS 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości1 
działalność Ośrodka w zakresie realizacji kontraktów socjalnych w latach 2011-2012 
oraz w roku 2013 do dnia zakończenia kontroli. 

Podstawą pozytywnej oceny było wykonanie przez GOPS zadań w zakresie 
przygotowania i realizacji kontraktów socjalnych objętych projektem systemowym 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) pt. „Aktywni bez względu 
na wiek”, zwanego dalej „Projektem”, ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego zwanego dalej „EFS”. W kontraktach opisano działania zmierzające do 
realizacji założonych celów głównych i szczegółowych z podaniem terminów 
i działań pracowników socjalnych w tym zakresie.  
Izba ocenia pozytywnie monitorowanie realizacji kontraktów oraz działania Ośrodka 
w zakresie ewaluacji oraz oceny efektów kontraktów socjalnych objętych Projektem, 
a także prawidłowość wykorzystania środków finansowych na realizację kontraktów 
socjalnych. 
Jednocześnie NIK wskazuje na nieprawidłowość polegającą na zatrudnianiu w 
GOPS zbyt małej liczby pracowników socjalnych, co skutkowało niewypełnieniem  
wymogu zatrudniania jednego pracownika socjalnego na 2 tys. mieszkańców gminy, 
określonego w art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej2, zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”  
 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 

2 Dz. U. z 2013 r. poz. 182 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 

4 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonanie zadań w zakresie przygotowania, zawierania 
i realizacji kontraktów socjalnych 

1.1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata 2008-2015, 
zwana dalej „Strategią”, została przyjęta uchwałą Rady Gminy Nr XXV/136/08 z dnia 
29 grudnia 2008 r. i zawierała m.in. diagnozę problemów społecznych w Gminie 
Bobrowo, zwanej dalej „Gminą”. W Strategii zapisano m in., że podstawą pracy 
z bezrobotnym, klientem GOPS będzie negocjowanie kontraktu socjalnego 
określającego zasady współdziałania klienta z pracownikiem socjalnym oraz 
podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie zawodowe osób bezrobotnych, 
wdrażanie programów w tym zakresie, jak również ścisła współpraca z Powiatowym 
Urzędem Pracy, zwanym dalej „PUP”. 

(dowód: akta kontroli str. 8-17)  

Zgodnie ze Statutem GOPS przyjętym uchwałą Nr XV/155/12 Rady Gminy z dnia 16 
maja 2012 r. celem Ośrodka jest m. in.: umożliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz wspieranie osób 
i rodzin w wysiłkach zmierzających  do zaspokajania niezbędnych potrzeb 
i umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, 
a w miarę możliwości doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się oraz ich 
integracji ze środowiskiem. 

(dowód: akta kontroli str. 18-22)  

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Ośrodka z dnia 31 maja 2012 r. do zadań 
GOPS należało m.in. opracowywanie i wdrażanie programów i projektów 
ukierunkowanych na pomoc osobom i rodzinom w środowisku, ze szczególnym 
naciskiem na grupy osób zagrożonych ubóstwem, bezdomnością i wykluczeniem 
społecznym. 

(dowód: akta kontroli str. 29-37) 

Liczba mieszkańców Gminy Bobrowo, zwanej dalej „Gminą”, na koniec 2011 r. 
i 2012 r. wynosiła odpowiednio 6.451 i 6.422 osób, przy stopie bezrobocia 13,9%,  
i 15,4%. Pomocą społeczną objęto: w 2011 r. 11,29% mieszkańców Gminy, tj. 728 
osób (360 rodzin), w 2012 r. 10,54% mieszkańców, tj. 677 osób (328 rodzin). 
Kontraktów socjalnych zawarto w 2011 r. - 10 i w 2012 r. - 6 (wszystkie typu A). 

1.2.  W roku 2011 w GOPS zatrudnionych było dwóch pracowników socjalnych oraz 
jeden aspirant pracy socjalnej, zatrudniony do obsługi projektów POKL (na jednego 
pracownika socjalnego przypadało 3.225,5 mieszkańców Gminy a z uwzględnieniem 
aspiranta 2.150,3). W I kwartale 2012 r. zatrudnionych było dwóch, a od dnia 
01.04.2012 r., trzech pracowników socjalnych, stąd na jednego przypadało 
odpowiednio 3.211 i 2.147,3 mieszkańców Gminy. W latach 2011-2012 nie 
zatrudniano asystentów rodziny. Osoba zatrudniona od dnia 01.04.2012 r. 
legitymowała się tytułem magistra pedagogiki w zakresie pracy socjalnej, tym 
samym spełniała wymogi zawarte w art. 116 ust 1 pkt 3 a ustawy o pomocy 
społecznej. Dwóch pracowników z wykształceniem średnim, posiadających 
II stopień specjalizacji w zakresie pracy socjalnej z osobami będącymi ofiarami 
przemocy, zachowało uprawnienia do wykonywania zawodu na podstawie art. 156 
ww. ustawy, jako osoby które przed wejściem jej w życie były zatrudnione na 
podstawie dotychczasowych przepisów. Dotyczyło to absolwenta liceum 
zawodowego zatrudnionego od dnia 16.09.1994 r. i absolwenta Medycznego 

Opis stanu 
faktycznego 
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Studium Zawodowego o specjalności pracownik socjalny zatrudnionego od dnia 
12.11.1996 r. Aspirant pracy socjalnej zatrudniona na czas określony od 05.08.2008 
r. do 31.12.2011 r. legitymowała się wykształceniem średnim i w 2011 r. była 
studentką II roku Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Praca Socjalna 
(licencjat uzyskała po zakończeniu pracy w GOPS. 

 (akta kontroli str. 5 i 23-25; 55-56 i 195) 

Zgodnie z zakresami czynności pracowników socjalnych zatrudnionych w GOPS, do 
ich zadań należało m.in.:  
- rozpoznawanie i ustalanie potrzeb z zakresu pomocy społecznej w Gminie, 

w tym potrzeb osób i rodzin oraz sporządzanie wywiadów środowiskowych wraz 
z wymaganą dokumentacją oraz przedkładanie propozycji w zakresie 
przyznania świadczeń, 

- zawieranie kontraktu socjalnego z osobą i rodziną w celu określenia 
współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się 
w trudnej sytuacji życiowej, 

- analizowanie celowości przyznania i prawidłowości wykorzystania pomocy przez 
osoby i rodziny, które pomoc otrzymały. 

(dowód: akta kontroli str. 23-25) 

W Ośrodku nie wprowadzono pisemnych wewnętrznych procedur dotyczących 
zawierania kontraktów socjalnych.  
Krystyna Ciesielska, kierownik GOPS podała, że nie wprowadzono pisemnych 
procedur dotyczących zawierania oraz realizacji kontraktów socjalnych ze względu 
na małą skalę problemu. Wyjaśniła, że każdy kontrakt jest z nią omawiany oraz że 
prowadzi ona nadzór nad zawieraniem i realizacją kontraktów. Zdaniem Krystyny 
Ciesielskiej kwestia ta została wystarczająco uregulowana w art. 11 ust 2, art. 45 
ust. 2 oraz art. 108 ustawy o pomocy społecznej.  

 (dowód: Akta kontroli str. 40-41) 

Ogólne zasady nadzoru nad wypełnianiem przez pracowników socjalnych zadań 
związanych z zawieraniem i realizacją kontraktów socjalnych wynikały 
z postanowień regulaminu organizacyjnego GOPS, w którym zapisano między 
innymi, że nadzór nad realizacją statutowych zadań Ośrodka, nadzorowanie 
realizacji budżetu przy uwzględnieniu przepisów ustawy o finansach publicznych 
oraz kontrolę wewnętrzną sprawuje kierownik. 

(dowód: Akta kontroli str. 29-41) 

W okresie objętym kontrolą, GOPS nie był poddany kontroli wewnętrznej Urzędu 
Gminy Bobrowo w zakresie systemu kontraktów socjalnych oraz współpracy z PUP 
w Brodnicy oraz nie był kontrolowany w ww. zakresie przez podmioty zewnętrzne.  

 (dowód: akta kontroli str. 26 – 28) 

Z wyjaśnień kierownika GOPS i dwóch pracowników socjalnych Ośrodka 
dotyczących ich oceny możliwości jakie stwarza zawarcie i realizacja postanowień 
kontraktów socjalnych wynikało, że: 
- za najbardziej efektywne formy i narzędzia aktywizacji klientów pomocy 

społecznej uznają prace interwencyjne, roboty publiczne i prace społecznie 
użyteczne, które pozwalają uzyskać doświadczenie zawodowe i źródło dochodu; 

- niechętnie stosują w swojej pracy kontrakt socjalny, jako narzędzie do 
aktywizacji bezrobotnych, gdyż dotychczasowe doświadczenia wykazały, że 
pomimo pomyślnej realizacji kontraktów socjalnych, w praktyce nie przyczyniły 
się do podjęcia aktywności zawodowej i usamodzielnienia uczestników 
kontraktów; 

- obowiązujące uregulowania prawne zapewniają wystarczające warunki do 
prowadzenia skutecznej działalności w zakresie realizacji kontraktów socjalnych, 
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lecz z powodu ograniczeń finansowych, nie zawsze istnieją realne możliwości 
ich wykorzystania; 

- najtrudniejszym etapem kontraktu socjalnego jest opracowanie planu działania 
i celów do realizacji, z powodu postawy roszczeniowej osób korzystających 
z pomocy społecznej polegającej na oczekiwaniu wyłącznie pomocy finansowej 
bez zobowiązań. Klienci nie zawsze wiedzą, czego chcą, a plan musi być 
wykonalny i dla nich zrozumiały, co niekiedy bywa trudne do spełnienia;  

- najczęściej stosowaną konsekwencją w przypadku niewywiązywania się 
beneficjentów z ustaleń kontraktu była zamiana zasiłku okresowego na pomoc 
w naturze. Ze względu na dzieci pozostające na utrzymaniu uczestników 
kontraktu, nie można było stosować sankcji w postaci odmowy przyznania 
świadczeń; 

- warunkowe zawieranie umowy stwarza większą motywację do realizacji 
kontraktu i dotrzymania wszystkich ustaleń; 

- największymi barierami utrudniającymi podjęcie pracy po zawarciu kontraktu 
socjalnego i pozostawanie na rynku pracy są wymagania tego rynku, niskie 
kwalifikacje i  brak doświadczenia zawodowego, niewielka dyspozycyjność 
związana z koniecznością zapewnienia opieki dzieciom lub osobom starszym, 
trudności komunikacyjne i koszty dojazdów do pracy; 

- najważniejszym rezultatem wynikającym z uczestnictwa w kontraktach, w opinii 
pracowników Ośrodka było zdobycie nowych umiejętności przez beneficjentów 
kontraktów i podniesienie samooceny. Określenie okresu trwania pozytywnych 
skutków kontraktów możliwe było za pomocą monitoringu prowadzonego po 
zakończeniu umów, jednak zdarzało się także, że za kryterium 
usamodzielnienia i skutek pozytywny kontraktu socjalnego uznawano, że 
osoba/rodzina przestaje korzystać ze wsparcia Ośrodka; 

- zasoby kadrowe GOPS kierownik Ośrodka uznała za wystarczające, natomiast 
możliwości lokalowe i finansowe na zastosowanie aktywizujących form wsparcia 
jako zbyt  ograniczone. Większe środki finansowe oraz poprawa warunków 
lokalowych pozwoliłyby na zatrudnienie psychologa, radcy prawnego, 
zwiększenie zakresu pomocy oraz na stawianie większych wymagań klientom. 
Dotychczas zrealizowane kontrakty ukierunkowane na aktywizację zawodową 
poprzez szkolenia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zdobywanie tzw. 
miękkich umiejętności nie przyczyniły się do rzeczywistej poprawy sytuacji 
życiowej klientów. 

(dowód: akta kontroli str. 42-53) 

1.3. Ośrodek nie podpisał żadnych porozumień z PUP dotyczących współpracy przy 
zawieraniu kontraktów socjalnych. Jedynym przejawem współpracy było 
poinformowanie PUP w Brodnicy (pismo z dnia 17.08.2011 r.) o osobach, z którymi 
w sierpniu 2011 r. podpisane zostały kontrakty socjalne. W piśmie nie podano, 
w jakich specjalnościach prowadzone było szkolenie. 

(dowód: akta kontroli str. 38- 39) 

Krystyna Ciesielska, Kierownik GOPS wyjaśniła, że PUP w Brodnicy został 
poinformowany o skierowaniu osób do udziału w projekcie systemowym w 2011 r. 
Dodała, że powodem niezawierania kontraktów socjalnych typu B był brak 
wystarczających środków na realizację pomocy w trakcie trwania kontraktów. 

(dowód: akta kontroli str. 40-41) 

1.4. W latach 2011-2012 zawarto 16 kontraktów socjalnych z osobami znajdującymi 
się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającymi kryteria zawarte w art. 108 ust. 1 
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ustawy o pomocy społecznej oraz przesłanki art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy3, z tego:  
- w 2011 r. zawarto indywidualne kontrakty socjalne z 10 osobami bezrobotnymi 

w ramach realizacji przez Gminę Projektu, współfinansowanego ze środków 
EFS. Wśród nich było 9 osób długotrwale bezrobotnych i jedna osoba 
bezrobotna do 25 roku życia. Jednocześnie cztery z ww. osób nie posiadało 
kwalifikacji, doświadczenia zawodowego lub było bez wykształcenia średniego 
oraz trzy wychowywały dzieci do lat 18;  

- w 2012 r. zawarto kontrakty socjalne finansowane bez udziału środków unijnych 
z 6 osobami bezrobotnymi wśród których 5 było długotrwale bezrobotnych (w 
tym jedna w wieku powyżej 50 roku życia) i jedna nie ukończyła 25 roku życia. 
Jednocześnie dwóch nie posiadało kwalifikacji, doświadczenia zawodowego lub 
było bez wykształcenia średniego. 

(dowód: akta kontroli str.54, 140-168) 

1.5. Szczegółowe badanie wszystkich 16 kontraktów zawartych przez GOPS, 
w latach 2011-2012, w tym 10 realizowanych w 2011 r., w ramach Projektu oraz 
6 zawartych w 2012 r., bez udziału środków EFS wykazało, że ich przygotowanie, 
sporządzanie i realizacja odbywała się w sposób prawidłowy, w tym m in.: 
- przed zawarciem kontraktów przeprowadzono wywiady środowiskowe, 
- kontrakty sporządzono zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu 
socjalnego4,  

- beneficjenci uczestniczyli w opracowaniu kontraktu i zostali zapoznani z treścią 
umowy, 

- dla każdego celu szczegółowego określone zostały działania, które powinny 
zmierzać do jego realizacji, 

- wszystkie działania przewidziane w umowach zarówno dla beneficjenta, jak 
i pracowników socjalnych zostały wykonane w ustalonych terminach 
(w przypadku dwóch kontraktów z 2012 r. wystąpiła konieczność przedłużenia 
terminu wykonania celów szczegółowych), 

- w 9 przypadkach z 2011 r. i w 4 przypadkach w 2012 r. kontrakty zostały 
w całości zrealizowane w terminie (jeden kontrakt w 2011 r. został zerwany, dwa 
kontrakty w 2012 r. zrealizowano w terminie przedłużonym aneksem), 

- działania podjęte podczas realizacji kontraktów spowodowały osiągnięcie przez 
beneficjentów celu głównego i celów szczegółowych,  

- beneficjentom przyznano i prawidłowo wypłacano zasiłki celowe oraz zasiłki 
okresowe.  

 (dowód: Akta kontroli str. 57-92 i 93-119) 

1.6. Wszystkie 10 kontraktów realizowanych w ramach Projektu w 2011 r. zostało 
zawartych na okres 5 miesięcy, 9  z nich zostało zakończonych w terminie, a jeden 
został zerwany przez beneficjenta, za zgodą GOPS, w związku z podjęciem stażu 
finansowanego przez PUP w Kaufland w Brodnicy. Kontrakty realizowane w 2012 r. 
były zawierane na okres od 10 dni do 9 miesięcy.  

(dowód: Akta kontroli str. 57-92 i 93-119) 

1.7. W 2011 r. w dziesięciu zawartych kontraktach nie dokonano żadnych zmian 
natomiast w 2012 r. w na 6 zawartych kontraktów w trzech dokonano zmian, 
w dwóch przypadkach zmieniono datę zakończenia kontraktu, w jednym przypadku 
dopisano dodatkowy cel szczegółowy nie przedłużając terminu zakończenia 
kontraktu. 

                                                      
3 Dz .U.  z 2008 r.  Nr 69 poz. 415, ze zm. 

4 Dz. U. Nr. 218, poz.1439 
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(dowód: akta kontroli str. 57-117 i 121-122) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W okresie objętym kontrolą GOPS nie spełniał wymogów w zakresie 
zatrudnienia odpowiedniej ilości pracowników socjalnych. Zgodnie z art. 110 
ust. 11 ustawy o pomocy społecznej liczba pracowników socjalnych 
zatrudnionych w Ośrodku powinna być proporcjonalna do liczby ludności gminy 
w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców. W 2011 r. oraz 
w I kwartale 2012 r. na jednego pracownika socjalnego zatrudnionego przez 
GOPS przypadało odpowiednio 3.225,5 i 3.211 mieszkańców Gminy a od dnia 
1 kwietnia 2012 r. 2.147,3.  

(dowód: akta kontroli str. 23-25, 195) 

Krystyna Ciesielska, Kierownik GOPS w wyjaśnieniu podała, że jej zdaniem 
zasoby lokalowe Ośrodka są niewystarczające natomiast liczba pracowników 
socjalnych wystarczająca. Przekroczenie liczby mieszkańców przypadających 
na jednego pracownika socjalnego o około 140 uznała za nieznaczne, 
a zatrudnienie kolejnego pracownika na którego przypadałoby 422 
mieszkańców (0,21 etatu) za niecelowe. Dodała, że znalezienie pracownika do 
pracy w takim wymiarze byłoby niemożliwe a w pomieszczeniach zajmowanych 
przez GOPS nie ma miejsca na dostawienie dodatkowego biurka. W związku 
z tym, nie występowała do Wójta o zatrudnienie dodatkowego pracownika 
socjalnego.  
Paweł Klonowski, Wójt Gminy Bobrowo wyjaśnił, że w chwili obecnej nie ma 
możliwości zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego ponieważ nie 
pozwalają na to warunki lokalowe i brakuje środków finansowych. Dodał, że 
trudno byłoby znaleźć pracownika chętnego do pracy na 2 godziny dziennie 
a przekroczenie liczby mieszkańców na jednego pracownika socjalnego jest 
w jego ocenie nieznaczne.  
Ponadto Wójt stwierdził, że według posiadanej przez niego wiedzy wielu 
mieszkańców zameldowanych na stałe w Gminie, zamieszkuje w innych 
miejscowościach, w tym również za granicą, bez dopełnienia formalności 
meldunkowych i w związku z tym, jego zdaniem liczba pracowników socjalnych 
jest wystarczająca.   

(dowód: akta kontroli str. 23-25,  42-45, 196-200) 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

2. Efekty realizacji kontraktów socjalnych 

2.1. Po zakończeniu kontraktów pracownicy GOPS kontynuowali pracę socjalną 
z 9 osobami, m.in. poprzez: wywiady środowiskowe, wydawanie żywności, stały 
kontakt ze szkołą i kuratorem oraz udzielanie pomocy w ustaleniu stopnia 
niepełnosprawności, prawa do renty socjalnej lub w podwyższeniu alimentów. 
Spośród 10 beneficjentów kontraktów socjalnych zawartych w 2011 r. siedmiu 
zaczęło znowu korzystać z pomocy społecznej, trzech nie korzystało z pomocy 
społecznej (jedna w związku z podjęciem zatrudnienia przez małżonka, druga 
w związku z podjęciem dorywczej pracy, trzecia  nie zgłosiła się więcej po pomoc). 
Z informacji uzyskanej z PUP w Brodnicy wynikało, że 9 osób było nadal 
zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i nie podjęło 
stałej pracy, jedna osoba została wyrejestrowana w dniu 11.04.2012 r., w związku 
z wyjazdem za granicę. 
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nieprawidłowości 
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 (dowód: Akta kontroli str. 57-92 i 118-119) 
Wszystkie osoby będące beneficjentami zawartych w 2012 r. kontraktów socjalnych, 
korzystały i korzystają nadal z pomocy społecznej. Trzy osoby nie podjęły stałej 
pracy i były nadal zarejestrowane w PUP w Brodnicy jako osoby bezrobotne bez 
prawa do zasiłku, natomiast pozostałe 3 osoby zostały wyrejestrowane (dwie 
z powodu odmowy propozycji aktywizacji, a jedna w związku z niestawieniem się 
w PUP) i do dnia 12.03.2013 r. nie zarejestrowały się ponownie.  

(dowód: akta kontroli str. 93-119) 

2.2. Informacje dotyczące aktualnej sytuacji beneficjentów kontraktów socjalnych 
były dostępne od 2006 r. Na 74 osoby, które podpisały kontrakty socjalne w latach 
2006-2012 (7 w 2006 r, 12 w 2007 r., 19 w 2008 r., 10 w 2009 r., 10 w 2010 r., 
10 w 2011 r. i 6 w 2012 r.) pozytywnie ukończyło kontrakt 73 osoby. Na dzień 28 
lutego 2013 r. 10 osób było usamodzielnionych, tj. nie korzystało z pomocy 
społecznej dwóch beneficjentów kontraktów zawartych w 2007 r, trzech w 2008 r., 
dwóch w 2009 r. oraz trzech w 2010 r.).  

 (dowód: akta kontroli str. 119-123) 

2.3. W 2011 r. w Ośrodku podejmowano działania w zakresie ewaluacji oraz oceny 
efektów w odniesieniu do kontraktów socjalnych realizowanych w ramach Projektu. 
W 9 przypadkach zrobiono kserokopie i włączono do akt zaświadczenia 
o ukończeniu przez beneficjentów kontraktów kursów aktywizacyjnych, szkoleń 
zawodowych oraz indywidualnych spotkań z psychologiem. W przypadku 
rozwiązanego kontraktu udokumentowane zostało ukończenie kursu 
aktywizacyjnego oraz indywidualne spotkanie z psychologiem.  

(dowód: akta kontroli str. 57-86) 

Ewaluacja efektów kontraktów socjalnych realizowanych w 2012 r. była 
przeprowadzana w 4 przypadkach w formie monitoringu - wizyta w domu 
beneficjenta w celu sprawdzenie efektów, w tym w dwóch przypadkach informacje 
dotyczące sytuacji beneficjentów po zakończeniu kontraktu uzyskano z Caritas 
w Brodnicy, w jednym przypadku (kontrakt nie zakończony) prowadzono cykliczne 
wizyty, co dwa miesiące od lipca 2012 r. do stycznia 2013 r., w jednym przypadku 
(kontrakt również nie zakończony) trzy wizyty w domu beneficjentki. 

(dowód: akta kontroli str. 93-110) 

2.4.  W latach 2011-2012 przeszkolono uczestników kontraktów w następujących 
zawodach:  
- opiekunka osób starszych - 3 osoby,   
- krawiec - 1 osoba, 
- brukarz - 1 osoba,  
- kelner z dekoracją stołów - 1 osoba 
- fryzjer (kurs podstawowy) - 1 osoba 
- obsługa komputera z Internetem - 1 osoba, 
- ABC przedsiębiorczości - 1 osoba.  
Zgodnie z informacją uzyskaną w PUP w Brodnicy na obszarze powiatu 
brodnickiego w 2011 r., do zawodów deficytowych należały: opiekun osoby starszej, 
operator sprzętu komputerowego oraz brukarz, w których przeszkolono łącznie 
5 osób, natomiast do zawodów nadwyżkowych należały fryzjer, kelner i krawiec, 
w których przeszkolono 3 osoby.  
Wszyscy uczestnicy kontraktów realizowanych w ramach Projektu zostali 
przeszkoleni z aktywności na rynku pracy oraz odbyli indywidualne spotkania 
z psychologiem.  

(dowód: akta kontroli str.  57-92, 124-130) 
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Koszty szkolenia trzech osób w zawodach nadwyżkowych wyniosły ogółem  
11.260,67 zł i kształtowały się następująco: 
- kurs kelnerski – 3.432,33 zł, w tym ze środków EFS 2.806,40 zł (1.800 zł - kurs 

kelnerski, 156,40 zł - koszty dojazdów, 50 zł - badania lekarskie, 250 zł - 
spotkania z psychologiem, 550 zł - szkolenie aktywizacyjne), 81,76 zł - zasiłek 
okresowy z budżetu państwa, 544,17 zł - zasiłki celowe ze środków własnych 
Gminy, 

- kurs fryzjerski - 3.863,87 zł, w tym ze środków EFS 3 027,20 zł  (2.000 zł - kurs 
fryzjerski, 177,20 zł - koszty dojazdów, 50 zł - badania lekarskie, 250 zł - 
spotkania z psychologiem, 550 zł - szkolenie aktywizacyjne), 292,50 zł - zasiłek 
okresowy z budżetu państwa, 544,17 zł - zasiłki celowe ze środków własnych 
Gminy,  

- Kurs krawiecki - 3 964,47 zł, w tym: ze środków EFS 2.693,20 zł (1.800 zł - kurs 
krawiecki, 43,20 zł - koszty dojazdów, 50 zł - badania lekarskie, 250 zł - 
spotkania z psychologiem, 550 zł - szkolenie aktywizacyjne), 427,10 zł - zasiłek 
okresowy z budżetu państwa 544,17 zł - zasiłki celowe ze środków własnych 
Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 32) 

Odnosząc się do trzech osób przeszkolonych w zawodach nadwyżkowych (fryzjer, 
kelner i krawiec) Krystyna Ciesielska, Kierownik GOPS wyjaśniła, że dotyczyło to 
kobiet, które  deklarowały chęć udziału w ww. szkoleniach, z uwagi na posiadane 
predyspozycje oraz możliwość ich wykonywania w swoim środowisku. Dodała, że na 
terenie gminy powstaje kilka nowych restauracji i będzie możliwość zatrudnienia 
osoby przeszkolonej w zawodzie kelnera nie tylko na umowę o pracę, ale także 
w ramach wykonywania pracy dorywczej, a uczestniczka kursu bardzo często 
pomagała przy organizacji imprez okolicznościowych. W opinii osoby, która 
ukończyła kurs krawiecki, nabyła ona przydatne umiejętności dla swoich potrzeb, 
gdyż jest w stanie wykonywać drobne usługi dla rodziny i sąsiadów. Uczestniczka 
kursu fryzjerskiego, w zakresie podstawowym ma nadzieje w przyszłości znaleźć 
pracę. W chwili obecnej wykorzystuje nabyte umiejętności wykonując drobne usługi 
dla sąsiadów i rodziny. Zdaniem Kierownika GOPS większość osób korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej nie podejmuje pracy z uwagi na bardzo złą 
komunikację i najchętniej wykonują prace społecznie użyteczne, ponieważ odbywa 
się to na terenie gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 133-137) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości   

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

3. Wykorzystanie środków finansowych na realizację 
kontraktów socjalnych oraz wypłatę świadczeń dla 
beneficjentów 

3.1. W latach 2011-2012 na realizację kontraktów socjalnych wydatkowano 
36.685,43 zł, w tym ze środków własnych Gminy 6.480,70 zł, od Wojewody - 
5.193,99 zł oraz EFS 25.010,74 zł, z tego: 
- w 2011 r. - 32.545,71 zł (4.947,58 zł, 2.587,39 zł i 25.010,74 zł), 
- w 2012 r. - 4.139,72 zł, (1.533,12 zł i 2.606,60 zł, 0 zł) 

 (dowód: akta kontroli str. 131) 
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W 2011 r. najwięcej środków wykorzystano na szkolenia tj. 24.200,00 zł, co 
stanowiło 72,67% wydatków na kontrakty socjalne, na świadczenia pieniężne 
wypłacone beneficjentom - 7.534,97 zł (23,15%), na zwrot kosztów za dojazdy na 
szkolenia - 1.360,74 zł (4,18%). W 2012 r. na świadczenia pieniężne wypłacone 
beneficjentom wydatkowano 3.166,34 zł, co stanowiło 76,49%, za noclegownię oraz 
mieszkanie chronione – 973,38 zł (23,51%). 

 (dowód: akta kontroli str. 138) 

3.2. Plan budżetu realizowanego przez GOPS Projektu na 2011 r., zgodnie 
z aneksem nr 7 z dnia 04.05.2011 r. do Umowy ramowej przedstawiał się 
następująco: wydatki ogółem - 135,3 tys. zł, w tym ze środków europejskich 115 tys. 
zł (85,00%),  dotacja celowa z budżetu krajowego 6, 1 tys. zł (4,50%), wkład własny 
-  14,2 tys. zł (10,50%) 

(dowód: Akta kontroli str. 140-144) 

W związku z niższym wykonaniem wydatków za 2011 r. przez GOPS w dniu 
28.02.2013 r. podpisany został Aneks nr 8 do Umowy ramowej Projektu, zgodnie z 
którym plan wydatków ogółem wyniósł 123,7 tys. zł, w tym ze środków EFS 
105,2 tys. zł (85,%),  dotacja celowa z budżetu krajowego 5,6 tys. zł (4,5%), wkład 
własny -  13 tys. zł (10,5%) Środki powyższe były przeznaczone na:  
- realizację 10 kontraktów socjalnych oraz 10 umów w ramach Programu 

Aktywności Lokalnej (PAL),  
- zorganizowanie dwóch wyjazdów integracyjnych dla 10 osób objętych PAL,  
- zatrudnienie dodatkowego pracownika - aspiranta pracy socjalnej, 
- zasiłki okresowe i celowe dla beneficjentów PAL i kontraktów socjalnych, 
- obsługę Projektu, plakaty, ulotki itp. 

(dowód: akta kontroli str. 145-168) 

Wydatki w ramach Projektu były przez GOPS księgowane zgodnie z obowiązującą 
klasyfikacją budżetową wskazaną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych5.  
Wkład własny Gminy w ramach realizacji Projektu stanowił 15,2% wydatków na 
kontrakty socjalne w 2011 r., tj. więcej niż wymagane 10,5% i dotyczył 
sfinansowania zasiłków celowych dla 10 beneficjentów kontraktów socjalnych 
w łącznej wysokości 4.947,58 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 57-86, 131, 169-194) 

3.3. Świadczenia na rzecz beneficjentów kontraktów socjalnych w latach 2011-2012, 
były naliczane i wypłacane prawidłowo. Łączna kwota zasiłków celowych wyniosła: 
w 2011 r. - 4.997,53 zł, w 2012 r. - 2.032,08 zł, kwota zasiłków okresowych wyniosła 
odpowiednio 8.795,88 zł i 2.107,64 zł.  
W badanym okresie nie było przypadków odmowy zawarcia kontraktu socjalnego. 
Jeden kontrakt w 2011 r. został zerwany za zgodą GOPS, w związku z podjęciem 
przez beneficjenta stażu finansowanego przez PUP w Brodnicy. 

 (dowód: akta kontroli str. 57-86, 93-110) 

3.4. W latach 2011-2012  GOPS nie zawierał kontraktów socjalnych powodujących 
pozbawienie beneficjenta statusu osoby bezrobotnej (kontrakt typu B). 

 (dowód: akta kontroli str. 57-86 i 93-110) 

3.5. Jednostkowy koszt kontraktu socjalnego realizowanego przez GOPS wyniósł:  
- w 2011 r. - 3.254,57 zł (kontrakty w ramach Projektu)  
- w 2012 r. - 689,95 zł (kontrakty bez udziału środków EFS). 

                                                      
5 Dz. U. Nr 38, poz. 207, ze zm. 
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Średni koszt kontraktu socjalnego dla dwóch lat wyniósł 2.292,84 zł.  
(dowód: Akta kontroli str.131 i 138) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli6, wnosi o podjęcie działań prowadzących do 
zatrudniania w GOPS odpowiedniej liczby pracowników socjalnych, zgodnie 
z wymogiem określonym w art. 110 ust 11 ustawy o pomocy społecznej. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Bydgoszcz, dnia           kwietnia 2013 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Dyrektor 
Jarosław Wenderlich Ryszard Newelski 

Specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

 

 

                                                      
6 Dz. U. z 2012 r., poz.82 
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