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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 14 grudnia 2017 r. 
 
            Posiedzenie odbyło się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Nowej Dębie. II część posiedzenia odbyła się w Chmielowie z udziałem sołtysa Jana 
Kotulskiego.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, oraz osoby zaproszone zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  
 
Komisja Rewizyjna w składzie:  
1. Jan Flis                  - Przewodniczący 
2. Andrzej Wołosz           - Z-ca przewodniczącego 
3. Marzena Chmielowiec - Członek - nieobecna na posiedzeniu 
4. Ryszard Szafran           - Członek 
Przedmiotem obrad komisji była kontrola problemowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Nowej Dębie oraz w sołectwie Chmielów, zgodnie z planem pracy komisji na 
2017 rok. 
W pierwszej kolejności komisja w siedzibie MG OPS wysłuchała informacji kierownika Marii 
Tomczyk na temat działalności ośrodka. 
Komisja zapoznała się ze stanem zatrudnienia, który wynosi 34 osoby w tym; 
kierownik, 2 księgowe, 12 opiekunek, 9 pracowników socjalnych, 3 asystentów rodziny, 
informatyk. Na jednego pracownika przypada średnio 2 000 mieszkańców.  
Zostało wydanych 2 118 decyzji administracyjnych, decyzji odmownych nie było, w SKO 
znajduje się jedno odwołanie od decyzji. 
Kierownik poinformowała, że 530 rodzin z ogólnej liczby mieszkańców (~18 500) skorzystało z 
różnych form pomocy oraz świadczeń wypłaconych przez MGOPS w ramach budżetu wojewody 
oraz gminy. Zauważalna jest tendencja spadkowa z powodu wzrostu dochodów rodzin, co z 
pewnością spowodował program Rodzina 500 +. Komisja zapoznana została z liczbą osób, które 
skorzystały z pomocy w formie posiłku oraz z liczbą wydanych posiłków z programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”. Około 830 osób korzysta z Banku Żywności, a 48 uczniom 
ośrodek pokrywa koszty wyżywienia w szkołach. Poinformowała również na temat ogólnej 
liczby dzieci, które stołują się w szkołach. Komisja rozmawiała na temat możliwości obsługi 
wszystkich szkół przez kuchnię w SP nr 2. Dalej komisja zapoznała się z kosztami usług 
opiekuńczych, którymi objętych jest 85 osób i 8 dzieci, ze średnią miesięczną wysokością 
zasiłków oraz przeciętnym czasookresie ich pobierania oraz świadczoną pomocą rzeczową 
(węgiel, drewno). Kierownik przedstawiła charakterystykę rodzin objętych pomocą pod 
względem trudnej sytuacji bytowej. Następnie komisja zapoznała się z problematyką rodzin 
objętych pomocą w formie asystentury rodzinnej. Kierownik poinformowała ile rodzin jest w 
trakcie udzielania pomocy oraz, które objęte są monitoringiem. Ponadto komisja zapoznała się z 
problemem bezdomności na terenie gminy. Maria Tomczyk poinformowała też, że aktualnie 
koszt pobytu pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie wynosi 3.321,-zł. 
Komisja dokonała wizji ośrodka. Kierownik zwróciła uwagę na potrzebę wykonania parkingu 
przy OPS. Komisja z uznaniem wyraziła się na temat trudnej pracy pracowników ośrodka. 
 
Następnie komisja udała do Chmielowa.  
Komisja zapoznała się i dokonała analizy dokumentów w zakresie działalności sołectwa i sołtysa 
udostępnionych na wniosek Przewodniczącego przez burmistrza MiG: 

1) rozdysponowania funduszu sołeckiego, 
2) remontów i inwestycji w sołectwie – sala gimnastyczna, szatnia LZS, remonty dróg, 
3) realizacji uchwał i wniosków Ogólnego Zebrania Wiejskiego. 
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Sołtys udzielił informacji na tematy; 
- działań w kierunku utrzymania ośrodka zdrowia w Chmielowie, 
- utrzymania lasu gminnego, 
- wykorzystania środków z funduszu sołeckiego, 
Komisja wyraziła podziękowanie dla sołtysa za wkład w remont kapliczki, której poświęcenie 
miało miejsce 8 grudnia 2017. 
Uchwały oraz wnioski zebrania realizowane są przez burmistrza i komisja nie wniosła zastrzeżeń 
do tego zakresu. Komisja nie wniosła uwag do działalności sołtysa i spraw związanych z 
gospodarowaniem mieniem sołeckim. 
Komisja stwierdziła, że dokumentacja osiedla tj. protokoły z zebrań z 23 kwietnia, 7 maja i 3 
września 2017 oraz uchwały są prowadzone prawidłowo oraz nie stwierdziła nieprawidłowości 
w gospodarowaniu mieniem osiedla. 
 
 
 
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano: 
 
1. Jan Flis                     - Przewodniczący                     .................................. 
 
2. Andrzej Wołosz             - Zastępca Przewodniczącego  .................................. 
 
3. Marzena Chmielowiec   - Członek                                  nieobecna 
 
4. Ryszard Szafran             - Członek                                  …………………….. 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


