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Pani
Elżbieta Buziewicz
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mieroszowie

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 1 3 - 1 5  czerwca 2016 r. na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 525 ze zm.), art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 

rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.), art. 31 ust. 1 ustawy 

z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 169 ze zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 162) zespół kontrolny w składzie: Marta Bożek -  

starszy inspektor wojewódzki - przewodniczący zespołu i Monika Broniszewska -  starszy 

inspektor wojewódzki -  kontroler, z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę problemową w trybie 

zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie z zakresu warunków nabywania 

prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych 

świadczeń, warunków nabywania prawa do zasiłków dla opiekunów oraz zasad ustalania, 

przyznawania i wypłacania tych świadczeń, a także warunków nabywania prawa 

do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 

zasad i trybu postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych. Kontrola 

realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych obejmowała okres



od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 13 czerwca 2016 r., kontrola realizacji zadań 

wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów -  od dnia 15 maja 

2014 r. do dnia 13 czerwca 2016 r., natomiast kontrola realizacji zadań wynikających 

z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obejmowała okres 

od dnia 1 października 2014 r. do dnia 13 czerwca 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2015 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2016 r.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli zostały przedstawione w Projekcie Wystąpienia 

Pokontrolnego doręczonego Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie 

w dniul 8.07.2016 r. Do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

Jednostką kieruje Pani Elżbieta Buziewicz zatrudniona od dnia 17 maja 1990 r. 

na stanowisku p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie, a następnie 

od 1 stycznia 1991 r. na stanowisku Kierownika Ośrodka. Od 21 listopada 2014 r. zmianie 

uległa nazwa stanowiska z Kierownika na Dyrektora.

W okresie objętym kontrolą realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów zajmowali się następujący pracownicy:

1. Joanna Trzaskowska - Inspektor ds. Funduszu Alimentacyjnego,

2. Mariola Sarnecka - Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami działania Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mieroszowie w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń 

rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także 

podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na podstawie wniosku z błędnie 

skompletowanymi dokumentami,

- niepotwierdzone za zgodność z oryginałem przez właściwe instytucje orzeczenia sądu 

dotyczące zabezpieczenia powództwa przez zobowiązanie do płacenia określonej sumy 

pieniężnej na rzecz dzieci oraz zasadzające alimenty na rzecz dzieci,

- błędnie ustalony dochód rodziny w sprawie dotyczącej ustalenia prawa do świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego,
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- opieszały tok postępowania w sprawie doręczenia decyzji administracyjnej ustalającej 

prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

Burmistrz Mieroszowa wydał następujące dokumenty:

1. Zarządzeniem Nr 62/16 z dnia 24.05.2016 r. na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) 

upoważnił Panią Elżbietę Buziewicz -  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 

do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji 

administracyjnych w tych sprawach. Powyższe zarządzenie obowiązuje od 24.05.2016 r. 

Do dnia 23.05.2016 r. obowiązywało upoważnienie Nr 17/04 z dnia 26.04.2004 r.

2. Zarządzeniem Nr 61/16 z dnia 24.05.2016 r. na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) 

upoważnił Panią Martę Rajter -  Zastępcę Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 

do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji 

administracyjnych w tych sprawach. Powyższe zarządzenie obowiązuje od 24.05.2016 r. 

Do dnia 23.05.2016 r. obowiązywało upoważnienie Nr 93/09 z dnia 8.05.2009 r.

3. Upoważnieniem Nr 24/04 z dnia 23.06.2004 r. na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 ze zm.) 

upoważnił Panią Bogumiłę Fintzel - Starszego Pracownika Socjalnego do prowadzenia 

postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach 

z zakresu świadczeń rodzinnych.

4. Upoważnieniem Nr 306/10 z dnia 28.06.2010 r. na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, art. 8b 

w związku z art. 2 ust. 9 i 10 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j.: Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 

7 ze zm.) upoważnił Panią Elżbietę Buziewicz -  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 

do:

- prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń alimentacyjnych, o których mowa 

w art. 12 ust. 1 ustawy, w tym przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych,

- podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, określonych w ustawie

0 pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym do prowadzenia postępowania

1 wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
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5. Upoważnieniem Nr 305/10 z dnia 28.06.2010 r. na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, art. 8b 

w związku z art. 2 ust. 9 i 10 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j.: Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 

7 ze zm.) upoważnił Panią Martę Rajter -  Zastępcę Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej do:

- prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń alimentacyjnych, o których mowa 

w art. 12 ust. 1 ustawy, w tym przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych,

- podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, określonych w ustawie

0 pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym do prowadzenia postępowania

1 wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

6. Upoważnieniem Nr 304/10 z dnia 28.06.2010 r. na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, art. 8b 

w związku z art. 2 ust. 9 i 10 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j.: Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 

ze zm.) upoważnił Panią Bogumiłę Fintzel -  Starszego Pracownika Socjalnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej do:

- prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń alimentacyjnych, o których mowa 

w art. 12 ust. 1 ustawy, w tym przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych,

- podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, określonych w ustawie

0 pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym do prowadzenia postępowania

1 wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

7. Upoważnieniem Nr 59/2014 z dnia 28.05.2014 r. na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 

ze zm.) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567) upoważnił Panią Elżbietę Buziewicz

-  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań oraz wydawania 

decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów, o których mowa 

w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów należących do właściwości 

gminy.

8. Upoważnieniem Nr 60/2014 z dnia 28.05.2014 r. na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 

ze zm.) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567) upoważnił Panią Martę Rajter -
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Zastępcę Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań oraz 

wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów, o których 

mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów należących 

do właściwości gminy.

9. Upoważnieniem Nr 61/2014 z dnia 28.05.2014 r. na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 

ze zm.) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567) upoważnił Panią Bogumiłę Fintzel -  

Starszego Pracownika Socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia 

postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla 

opiekunów, o których mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

należących do właściwości gminy.

10. Upoważnieniem Nr 97/2015 z dnia 14.10.2015 r. na podstawie art. 2 pkt 10 oraz 

art. 8a i 8b w związku z art. 8c ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 ze zm.) upoważnił Panią Elżbietę 

Buziewicz -  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do przekazywania do Biur 

Informacji Gospodarczych informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach 

dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 

1 i 2 wyżej cytowanej ustawy, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 

6 miesięcy.

11. Upoważnieniem Nr 98/2015 z dnia 14.10.2015 r. na podstawie art. 2 pkt 10 oraz 

art. 8a i 8b w związku z art. 8c ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 ze zm.) upoważnił Panią Martę 

Rajter -  Zastępcę Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do przekazywania do Biur 

Informacji Gospodarczych informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach 

dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 

i 2 wyżej cytowanej ustawy, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 

6 miesięcy.

12. Upoważnieniem Nr 99/2015 z dnia 14.10.2015 r. na podstawie art. 2 pkt 10 oraz 

art. 8a i 8b w związku z art. 8c ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 ze zm.) upoważnił Panią Joannę 

Trzaskowską -  Inspektora ds. Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

do przekazywania do Biur Informacji Gospodarczych informacji gospodarczej 

o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów,



o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy, w razie powstania 

zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

13. Upoważnieniem Nr 100/2015 z dnia 14.10.2015 r. na podstawie art. 2 pkt 10 oraz art. 

8a i 8b w związku z art. 8c ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 ze zm.) upoważnił Panią Mariolę 

Sarnecką -  Inspektora ds. Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej 

do przekazywania do Biur Informacji Gospodarczych informacji gospodarczej 

o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, 

o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy, w razie powstania 

zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Ilekroć poniżej jest mowa o:

1. ustawie o świadczeniach rodzinnych -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.),

2. rozporządzeniu z dnia 3 stycznia 2013 r. -  należy przez to rozumieć rozporządzenie 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu 

postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3) -  w treści 

obowiązującej do 1.01.2016 r.

3. rozporządzeniu z dnia 8 grudnia 2015 r. -  należy przez to rozumieć rozporządzenie 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie 

postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284) -  w treści 

obowiązującej od 2.01.2016 r.

4. rozporządzeniu z dnia 10 sierpnia 2012 r. -  należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu 

osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości 

świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959), - w treści obowiązującej do 10.09.2015 r.

5. rozporządzeniu z dnia 7 sierpnia 2015 r. -  należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu 

osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek 

opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1238) -  w treści obowiązującej od 11.09.2015 r.

6. ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów -  należy przez to rozumieć ustawę 

z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 169 ze zm.),
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7. rozporządzeniu z dnia 7 lipca 2010 r. -  należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, 

sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie 

prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 123, poz. 836 ze zm.) - 

w treści obowiązującej do 31.12.2015 r.

8. rozporządzeniu z dnia 8 grudnia 2015 r. -  należy przez to rozumieć rozporządzenie

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu

i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń 

i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2229) -  w treści obowiązującej od 1.01.2016 r.

9. ustawie o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów -  należy przez to rozumieć ustawę 

z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 162),

10. k.p.a. -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

11. k.k. -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy

(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

Podczas kontroli dokumenty udostępniali i wyjaśnień udzielali:

1. Dyrektor Ośrodka -  Elżbieta Buziewicz,

2. Inspektor ds. świadczeń rodzinnych -  Mariola Sarnecka,

3. Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego -  Joanna Trzaskowska.

Informacje ogólne:

Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony na mocy Uchwały Nr XIII/48/90 Rady 

Narodowej Miasta i Gminy w Mieroszowie z dnia 27 kwietnia 1990 r.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek funkcjonował w oparciu o Statut przyjęty 

Uchwałą Nr LXI/289/14 Rady Miejskiej w Mieroszowie z dnia 31 października 2014 r. 

ze zmianami (uchwała Nr XXII/97/16 z dnia 31 marca 2016 r.).

Ponadto Ośrodek działał w oparciu o Regulamin Organizacyjny wprowadzony 

Zarządzeniem Nr 2/2014 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie z dnia 

24 listopada 2014 r.
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Dyrektor Ośrodka wyjaśnił, że o terminach składania wniosków o ustalenie prawa 

do świadczeń, mieszkańcy gminy informowani są w następujący sposób:

„Informacje podawane są na tablicach ogłoszeń znajdujących się w Ośrodku Pomocy 

Społecznej oraz na stronie internetowej OPS: http://www.mieroszow.naszops.pl/”.

(dowód: akta kontroli, str.27)

Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego wypłacane są w formie przelewów bankowych na wskazane przez 

wnioskodawcę konto, w kasie banku oraz sporadycznie przekazem pocztowym.

Godziny pracy Ośrodka: poniedziałek, środa, czwartek od 7:15 do 15:15, wtorek od 

7:00 do 16:30, piątek od 7:00 do 13:30.

Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod poz. 

Nr 26.

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wypłata świadczeń rodzinnych realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.). 

Ustawa daje prawo do korzystania z zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczeń 

opiekuńczych (zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia 

pielęgnacyjnego), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń 

wypłacanych przez gminy na podstawie art. 22 b ustawy oraz świadczenia rodzicielskiego.

W okresie zasiłkowym 2014/2015 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie 

wypłacono 2 556 zasiłków rodzinnych, z czego na dziecko w wieku:

- do ukończenia 5 roku życia -  782,

- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia -  1 675,

- powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia -  87,

- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia -  12.

Ośrodek wypłacił 1 036 dodatków, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka -  20,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego — 31,

- samotnego wychowywania dziecka w wysokości określonej w art. 1 la  ust. 3 ustawy -  85,

- samotnego wychowywania dziecka w wysokości określonej w art. l l a  ust. 4 ustawy -  12,

http://www.mieroszow.naszops.pl/%e2%80%9d


- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia -  34,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia -  211,

- rozpoczęcia roku szkolnego -  144,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku 

z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły - 18,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 

do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły -  125,

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej -  356.

Ośrodek zrealizował również wypłatę 2 256 zasiłków pielęgnacyjnych, 249 świadczeń 

pielęgnacyjnych, 43 specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz 35 jednorazowych zapomóg 

z tytułu urodzenia się dziecka.

W okresie zasiłkowym 2014/2015 świadczenia rodzinne pobierało 290 rodzin. 

Do zasiłku rodzinnego uprawnionych było 118 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko -  43,

- na 2 dzieci -  55,

- na 3 dzieci -  14,

- na 4 i więcej dzieci -  6.

W okresie zasiłkowym 2014/2015 Ośrodek wydał 339 decyzji administracyjnych 

w sprawach świadczeń rodzinnych w tym 18 decyzji odmownych. Powodem wydania decyzji 

odmownych było przekroczone kryterium dochodowe oraz brak właściwego orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności. Od treści wydanych decyzji żadna ze stron nie wniosła 

odwołania do organu II instancji.

W okresie zasiłkowym 2015/2016 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie 

wypłacono 1 441 zasiłków rodzinnych, z czego na dziecko w wieku:

- do ukończenia 5 roku życia -  410,

- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia -  981,

- powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia -  43,

- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia -  7.

Ośrodek wypłacił 591 dodatków do zasiłku rodzinnego, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka -  12,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -  14,

- samotnego wychowywania dziecka w wysokości określonej w art. l l a  ust. 3 ustawy -  73,

- samotnego wychowywania dziecka w wysokości określonej w art. l l a  ust. 4 ustawy -  7,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia -  22,



- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia -  121,

- rozpoczęcia roku szkolnego -  0,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku 

z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły - 7,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 

do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły -  104,

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej -2 3 1 .

Ośrodek zrealizował również wypłatę 1 348 zasiłków pielęgnacyjnych, 171 świadczeń 

pielęgnacyjnych, 43 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 19 jednorazowych zapomóg z tytułu 

urodzenia się dziecka oraz 46 świadczeń rodzicielskich.

W okresie zasiłkowym 2015/2016 do świadczeń rodzinnych uprawnionych jest 

290 rodzin. Do zasiłku rodzinnego uprawnionych jest 119 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko -  45,

- na 2 dzieci -  50,

- na 3 dzieci -  18,

- na 4 i więcej dzieci -  6.

W okresie zasiłkowym 2015/2016 Ośrodek wydał 272 decyzje administracyjne 

w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym 8 decyzji odmownych. Powodem wydania decyzji 

odmownych było przekroczone kryterium dochodowe.

Od treści 1 wydanej decyzji strona złożyła odwołanie do organu II instancji. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze pozostawiło w mocy decyzję organu właściwego.

Kontroli poddano dokumentację do decyzji dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych, 

specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, 

jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłków rodzinnych wraz 

z dodatkami o następujących numerach:

1.A.M.- Nr OPS 8252/ŚP-6/2015 z dnia 27.10.2015 r.

2.A.M.- Nr PPS 8251/ZP-45/2015 z dnia 26.10.2015 r.

3.A.M.- Nr OPS 8250/ŚR-23/2015 z dnia 16.07.2015 r.

4.J.M.- Nr OPSW 8251/ZP-8/2015 z dnia 25.02.2015 r.

Nr OPS 8252/ŚP-1/2014 z dnia 18.03.2014 r., Nr OPS 8252/DZ-ŚP/8/2014 z dnia

13.05.2014 r., Nr OPS 8252/ŚP-1/2015 z dnia 25.02.2015 r.

6.J.M.- Nr OPS 8250/ŚR-90/2014 z dnia 6.11.2014 r., Nr OPS 8250/ŚR-10/2015 z dnia
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5.02.2015 r., Nr OPS 8250/ŚR-l 11/2015 z dnia 17.11.2015 r.

7.H.K.- Nr OPS 8252/ŚP-13/2013 z dnia 17.06.2013 r., Nr OPS 8252/DZ-ŚP/4/2014 z dnia

13.05.2014 r.

8.J.K.- Nr OPS 8250/ŚR-56/2015 z dnia 23.10.2015 r., Nr OPS 8250/SR-117/2015 z dnia

17.11.2015 r.

9.B.G.- Nr OPS 8250/ŚR-1/2015 z dnia 15.01.2015 r., Nr OPS8250/ŚR-1/2015 z dnia

17.06.2015 r., Nr OPS 8250/ŚR-92/2015 z dnia 3.11.2015 r.

10.J.W.- Nr OPS/ŚR-50/2014 z dnia 30.10.2014 r„ Nr OPS 8250/ŚR-90/2015 z dnia

2.11.2015 r.

11.A.R.- Nr OPS 8250/ŚR-l22/2014 z dnia 19.11.2014 r., Nr OPS 8250/ŚR-34/2015 z dnia

17.09.2015 r., Nr OPS 8250/ŚR-91/2015 z dnia 3.11.2015 r., Nr OPS 8250/DU-ŚR-1/2016 

z dnia 19.01.2016 r.

12.A.Ł. - N r  OPS 8250/ŚR-55/2014 z dnia 3.11.2014 r., Nr OPS 8250/ŚR-61/2015 z dnia

26.10.2015 r.

13.A.Ż-T.- Nr OPS 8250/ŚR-l02/2014 z dnia 12.11.2014 r., Nr OPS 8250/ŚR-101/2015 

z dnia 5.11.2015 r.

14.J.W.- Nr OPS 8250/ŚR-75/2014 z dnia 5.11.2014 r., Nr OPS 8250/ŚR-87/2015 z dnia

2.11.2015 r., Nr OPS 8250/DZ-ŚR-1/2016 z dnia 16.02.2016 r.

15.J.S.- Nr OPS 8250/ŚR-l23/2014 z dnia 26.11.2014 r., Nr OPS 8250/ŚR-77/2015 z dnia 

29/10/2015 r.

16.M.M.- Nr OPS 8127/ŚR-35/2015 z dnia 17.09.2015 r., Nr OPS 8250/ŚR-84/2015 z dnia

30.10.2015 r.

17A.B.- Nr OPS 8253/JZ-UD-4/2016 z dnia 29.02.2016 r.

18.A.B.- Nr OPS 8250/ZR-6/2016 z dnia 19.02.2016 r.

19.P.M.- Nr OPS 8253/JZ-UD-10/2016 z dnia 18.04.2016 r.

20.A.B.- Nr OPS 8250/ŚR-6/2016 z dnia 8.03.2016 r.

21.D.L.- Nr OPS 8253/JZ-UD-10/2016 z dnia 16.03.2016 r.

22.D.K.- Nr OPS 8253/JZ-UD-7/2016 z dnia 9.03.2016 r.

23.M.K.- Nr OPS 8252/SZO-2/2014 z dnia 27.10.2014 r., Nr OPS 8252/SZO-8/2015 z dnia

10.11.2015 r.

24.A .C/.- Nr OPS 8252/SZO-1/2016 z dnia 24.02.2016 r.

25.D.P.- Nr OPS 825/SZO-2/2016 z dnia 25.03.2016 r.
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W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację dotyczącą przyznania:

• 54 zasiłków rodzinnych oraz 83 dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka -  3,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -  4,

- samotnego wychowywania dziecka -  8,

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej -  17,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego -11 ,

- rozpoczęcia roku szkolnego -  34,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku

z dojazdem do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły -  4,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku

z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły -2 ,

• 2 zasiłków pielęgnacyjnych,

• 3 świadczeń pielęgnacyjnych,

• 2 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

• 4 specjalnych zasiłków opiekuńczych,

• 3 świadczeń rodzicielskich.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie w skontrolowanych decyzjach 

wysokość kwot przyznanych świadczeń była zgodna z kwotami zasiłków wraz z dodatkami 

określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. oraz z dnia 

7 sierpnia 2015 r. Decyzje administracyjne wydawane były terminowo, a sposób ich 

doręczenia był zgodny z art. 39 i 46 k.p.a.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź 

odmowie przyznania świadczeń jest wniosek o ustalenie prawa do pomocy wraz z kompletem 

dokumentów. Na składanych wnioskach widniała data wpływu wniosku. Do wniosków 

dołączone były zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość uzyskanych 

dochodów, skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci, dokumenty stwierdzające tożsamość 

osoby ubiegającej się, akty zgonu, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności, zaświadczenia szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły -  w przypadku 

gdy dziecko ukończyło 18 rok życia, prawomocne wyroki sądu rodzinnego orzekające 

rozwód, orzeczenia sądu zasądzające alimenty na rzecz osób w rodzinie.

W sytuacji, gdy na dzieci zasądzone były świadczenia alimentacyjne i osoba 

uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej
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w wyroku sądu lub ugodzie sądowej do wniosku załączone były zaświadczenia organu 

prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności 

egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

W przypadku ustalania prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego w dokumentacji znajdowały się zaświadczenia 

pracodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz 

o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio 

przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego. W dokumentacji znajdowały się 

zaświadczenia organu emerytalno-rentowego lub oświadczenia stron, stwierdzające, że osoba 

ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych -  w przypadku, gdy podlega 

obowiązkowi ubezpieczenia.

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia 

przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku dołączała 

odpowiednie zaświadczenie szkoły o uczęszczaniu do szkoły poza miejscem zamieszkania 

oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem 

zamieszkania.

Przy wnioskach o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania 

dziecka znajdowały się wymagane dokumenty, w tym między innymi kopia skróconego aktu 

zgonu drugiego z rodziców dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku 

gdy ojciec dziecka jest nieznany.

W aktach dotyczących ustalania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 

się dziecka znajdowały się dodatkowo stosowne zaświadczenia lekarskie potwierdzające 

pozostawanie kobiety pod opieką medyczną.

W przypadku ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w aktach sprawy 

znajdowały się dokumenty potwierdzające rezygnację z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej osoby zobowiązanej do alimentacji w związku z koniecznością sprawowania 

stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności.

Oświadczenia strony oraz członków rodziny składane były pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie został 

zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
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Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 5 (J.M.) w dokumentacji stwierdzono brak prawomocnego wyroku sądu 

orzekającego rozwód oraz odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego 

alimenty lub odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpisu 

zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów. 

Zgodnie z art. 23 ust. 4 pkt 3 lit. b ustawy o świadczeniach rodzinnych do wniosku 

o świadczenia rodzinne należy dołączyć prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub 

separację. Natomiast zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2015 r. 

(w treści obowiązującej od 2.01.2016 r.) oraz § 2 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 

2013 r. (w treści obowiązującej do dnia 1.01.2016 r.) do wniosku należy dołączyć odpis 

podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu 

posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody 

zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów. W toku czynności kontrolnych 

Ośrodek wystąpił do Sądu Okręgowego w Częstochowie o przesłanie odpisu brakującego 

dokumentu.

Ponadto stwierdzono, iż w dokumentacji znajduje się postanowienie sądu z dnia 15.11.2011 r. 

w zakresie zabezpieczenia powództwa przez zobowiązanie ojca dzieci do płacenia na ich 

rzecz określonej sumy pieniężnej. Dokument ten nie został potwierdzony za zgodność 

z oryginałem przez właściwe instytucje. W dokumentacji znajdowała się kopia odpisu 

dokumentu.

Zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2015 r. (w treści obowiązującej 

od 2.01.2016 r.) oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r. (w treści 

obowiązującej do dnia 1.01.2016 r.) -  kopie dokumentów niezbędnych do przyznania 

świadczeń rodzinnych uwierzytelnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie 

świadczeń rodzinnych, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„Brak w dokumentacji wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 4.12.2012 r. sygn. 

akt IIR C  281/12 orzekającego rozwód, wynika z faktu, iż Ośrodek otrzymał od wierzyciela 

skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją Sądu Okręgowego w Częstochowie

0 rozwiązaniu małżeństwa D .M z J.M. przez rozwód. Wyrok uprawomocnił się 28.12.2012 r. 

Według oświadczenia uprawnionej tj. załącznik nr 7 do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku 

rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wysokość zabezpieczenia alimentów na J.M

1 J.M. nie uległa zmianie i jest zgodna z Postanowieniem Sądu Okręgowego w Świdnicy sygn. 

akt. IC 2378/11 z dnia 15.11.2011 r.
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Egzekucja komornicza przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu realizowana jest na podstawie 

powyższego Postanowienia Sądu Okręgowego w Świdnicy w wysokościach zasądzonych 

w tym postanowieniu.

W związku z powyższym przyjęto Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy sygn. akt. IC  

2378/11 z dnia 15.11.2011 r. jako wyrok alimentacyjny i przyjęto błędnie, że nie wystąpiła 

zmiana wysokości alimentów i stąd też nie występowano o dokument orzekający rozwód, który 

mógłby zawierać inną wysokość alimentów. Domniemano, iż kwota niższa spowodowałaby 

reakcję dłużnika, a wyższa wierzycielki, którzy to zabiegaliby o zmianę wysokości świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego.

W trakcie kontroli w dniu 14.06.2016 r. Ośrodek wystąpił do Sądu Okręgowego 

w Częstochowie o przesłanie odpisu w/w wyroku. Brak potwierdzenia przez Ośrodek 

za zgodność z oryginałem postanowienia Sądu Okręgowego w Świdnicy sygn. akt. IC 2378/11 

z dnia 15.11.2011 r. w bieżącym okresie zasiłkowym je s t wynikiem błędnej interpretacji 

pracownika, który uznał, że dokumenty zostały ju ż  potwierdzone przez sąd i nie powinny być 

po raz kolejny potwierdzane przez Ośrodek”.

(dowód: akta kontroli, str.29)

2. W sprawie nr 13 (A. Ż.-T.) do wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 

załączone zostały kserokopie orzeczeń sądu zasądzające alimenty na rzecz dzieci 

niepotwierdzone za zgodność z oryginałem przez właściwe instytucje.

Zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2015 r. (w treści obowiązującej 

od 2.01.2016 r.) oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r. (w treści 

obowiązującej do dnia 1.01.2016 r. -  kopie dokumentów niezbędnych do przyznania 

świadczeń rodzinnych uwierzytelnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie 

świadczeń rodzinnych, notariusz łub instytucja, która dokument wydała.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„ Brak potwierdzenia przez Ośrodek za zgodność z oryginałem dokumentów: Postanowienia 

Sądu Okręgowego w Świdnicy (...) oraz protokołu Sądu Rejonowego w Wałbrzychu (...) 

w bieżącym okresie zasiłkowym jest wynikiem błędnej interpretacji pracownika, który uznał, 

że dokumenty zostały ju ż  potwierdzone przez sąd i nie powinny być po raz kolejny 

potwierdzane przez Ośrodek”.

(dowód: akta kontroli, str.31)
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W nawiązaniu do złożonych wyjaśnień zespół kontrolny zwraca uwagę, 

iż w dokumentacji znajdowały się kopie odpisów postanowień, które nie zawierały 

oryginalnych pieczęci instytucji która dokument wydała (tzw. kopia z kopii). Właściwy 

dokument winien zawierać oryginalne pieczęci potwierdzające za zgodność z oryginałem 

w przypadku dostarczania odpisu dokumentu.

3. W sprawie nr 25 (D.P.) decyzją Nr OPS825/SZO-2/2016 z dnia 25.03.2016 r. przyznano 

prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od 5.01.2016 r. do 31.10.2016 r. 

Do wniosku dołączono oświadczenia członków rodziny o dochodach innych niż dochody 

podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 

określonych w art. 27, art. 3Ob, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) osiągniętych w 2015 r. 

zamiast w 2014 r. tj. roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych - pod pojęciem okresu 

zasiłkowego należy rozumieć okres od dnia 1 listopada do 31 października następnego roku 

kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych. Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 

1 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2015 r. do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego 

zasiłku opiekuńczego dołączyć należy dokumenty o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, 5 i 6. 

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3 lit a rozporządzenia do wniosku należy dołączyć oświadczenia 

członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 3 Ob, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, 

ze zm.).

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„Załączniki do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego zawierały 

omyłkowo wystawioną przez wnioskodawcą datę -  zamiast roku bazowego 2014 

wnioskodawca wpisał rok 2015, co przeoczył pracownik przy przyjmowaniu wniosku. Dochód 

jednak był prawidłowo naliczony za 2014 r.

W trakcie kontroli dokonano weryfikacji roku bazowego u wnioskodawcy”.

(dowód: akta kontroli, str.33)
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2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów.

Ustalenie i wypłata zasiłków dla opiekunów realizowana jest na podstawie ustawy 

z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j.: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 162). Ustawa daje prawo korzystania ze świadczenia osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu 

jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 

ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548 ze zm.) z dniem 1 lipca 2013 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie od dnia wejścia w życie ustawy 

tj. 15.05.2014 r. wypłacił 184 świadczenia dla 6 rodzin.

W okresie tym wydał 10 decyzji administracyjnych. Nie wydał żadnej decyzji 

odmownej. Od treści wydanych decyzji żadna ze stron nie wniosła odwołania do organu 

II instancji.

Kontroli poddano dokumentację do decyzji dotyczących zasiłków dla opiekunów 

o następujących numerach:

1.A.G.- Nr OPS 8252/ZDO-5/2014 z dnia 24.06.2014 r.

2.Z.S.- Nr OPS 8252/ZDO-8/2014 z dnia 24.06.2014 r.

3.D.P.- Nr OPS 8252/ZDO-9/2014 z dnia 7.07.2014 r.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczynano na wniosek 

osoby ubiegającej się o zasiłek. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą 

wpływu, z nadanym kolejnym numerem wniosku i podpisem osoby przyjmującej dokument. 

Wnioski składano nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

W przypadku ustalania prawa do zasiłku dla opiekuna w aktach sprawy znajdowały się 

dokumenty potwierdzające rezygnację z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej osoby 

zobowiązanej do alimentacji w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą 

legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ustalając prawo 

do zasiłku dla opiekuna za okres od dnia wejścia wżycie ustawy udokumentowano 

przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, na zasadach określonych 

w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez 

osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Decyzje administracyjne wydawano w terminie, 

a sposób ich doręczenia był zgodny z art. 39 i 46 k.p.a.

W sprawdzonych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.
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3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów.

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowana jest na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 169 ze zm.).

Z uzyskanych informacji wynika, że w okresie świadczeniowym 2014/2015 pomoc 

z funduszu alimentacyjnego przyznano 90 osobom z 63 rodzin. W okresie tym wypłacono 

995 świadczeń, z tego na osobę uprawnioną:

- w wieku 0 -  17 lat -  838 świadczeń,

- w wieku 18 -  24 lat -  145 świadczeń,

- 25 lat i więcej -  12 świadczeń.

W okresie tym Ośrodek wydał 87 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego w tym 5 decyzji odmownych. Przyczyną wydania decyzji 

odmownych było przekroczone kryterium dochodowe, umieszczenie osoby uprawnionej 

w pieczy zastępczej oraz zasądzenie alimentów w walucie obcej. Od treści wydanych decyzji 

2 osoby wniosły odwołania do organu II instancji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

w 1 sprawie utrzymało w mocy decyzję organu właściwego natomiast 1 sprawa pozostała bez 

rozpatrzenia z uwagi na przekroczenie terminu do złożenia odwołania.

W okresie świadczeniowym 2015/2016 pomoc z funduszu alimentacyjnego przyznano 

77 osobom z 54 rodzin. W okresie tym wypłacono 627 świadczeń, z tego na osobę 

uprawnioną:

- w wieku 0 -  17 lat -  534 świadczenia,

- w wieku 18 -  24 lat -  84 świadczenia,

-25  lat i więcej -  9 świadczeń.

W tym okresie Ośrodek wydał 80 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego, w tym 3 decyzje odmowne z uwagi na przekroczone kryterium 

dochodowe. Od treści wydanych decyzji żadna ze stron nie wniosła odwołania do organu 

II instancji.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację w sprawie 21 świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. Prawo do świadczeń rozstrzygnięte zostało 14 decyzjami administracyjnymi 

dla 7 wnioskodawców. Kontroli poddano dokumentację do decyzji:
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1.M.J. -  Nr OPS 8127/FA/16/2014 z dnia 2.10.2014 r., Nr OPS 8127/FA/10/2015 z dnia

9.09.2015 r.

2.J.J. -  Nr OPS 8127/FA/l 1/2015 z 9.09.2015 r., Nr OPS 8127/FA/19/2014 z dnia

2.10.2014 r.

3.D.K. -  Nr OPS 8127/FA/l3/2015 z dnia 9.09.2015 r„ Nr OPS 8127/FA/65/2015 z dnia

18.06.2015 r.

4.K.K. - Nr OPS 8127/FA/l4/2015 z dnia 9.09.2015 r„ Nr OPS 8127/FA/22/2014 z dnia

3.10.2014 r.

5.D.G. -  Nr OPS 8127/FA/7/2015 z dnia 8.09.2015 r.

6.M.G. - Nr OPS 8127/FA/8/2015 z dnia 9.09.2015 r., Nr OPS 8127/FA/ZM/7/2015 z dnia

14.09.2015 r., Nr OPS 8127/FA/l4/2014 z dnia 2.10.2014 r.

7.O.G. -  Nr OPS 8127/FA/44/2015 z dnia 24.09.2015 r., Nr OPS 8127/FA/l 5/2014 z dnia

2.10.2014 r.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź 

odmowie przyznania świadczeń jest wniosek o ustalenie prawa do pomocy wraz z kompletem 

dokumentów. Na składanych w Ośrodku wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu 

oraz podpisem osoby przyjmującej dokument. Do wniosków strony dołączały dokumenty 

poświadczające wysokość dochodu rodziny, dokumenty stwierdzające wiek osoby 

uprawnionej, zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające 

bezskuteczność egzekucji, orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, protokoły zawierające 

treść ugody sądowej, zaświadczenia o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły.

W przypadku gdy osoba uprawniona w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

świadczeniowy nie otrzymywała alimentów albo otrzymywała je w wysokości niższej 

od ustalonej w wyroku sądu lub ugodzie sądowej do wniosku załączone były zaświadczenia 

organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej 

bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

Decyzje administracyjne wydawane były terminowo. Oświadczenia stron składane 

były pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie został zobowiązany do zawarcia w niej klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
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Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawdzonych sprawach do wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego załączone były kserokopie orzeczeń sądu zasądzające alimenty, 

potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez komornika sądowego.

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia z dnia 7 lipca 2010 r. (w treści obowiązującej 

do 31.12.2015 r.) oraz 4 ust. 2 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2015 r. (w treści 

obowiązującej od 1.01.2016 r.) -  kopie dokumentów uwierzytelnia organ właściwy 

wierzyciela, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„Brak poświadczenia zgodności wyroków sądowych z  oryginałem przez organ właściwy 

prowadzący postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

wynika z faktu, iż uważano, że potwierdzenie zgodności z oryginałem przez organ państwowy 

jakim  jest instytucja komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne jest 

wiarygodne i wystarczające i dlatego nie wymaga ono dodatkowych potwierdzeń

(dowód: akta kontroli, str. 35)

2. W sprawie nr 7 (O.G.) błędnie ustalono dochód rodziny za 2013 r. Do dochodu nie 

doliczono kwoty 8 399,70 zł. Z oświadczenia członka rodziny o dochodzie niepodlegającym 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w  roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy wynika, iż w 2013 r. strona otrzymała 

stypendium socjalne w wysokości 8 271,00 zł. Ponadto w zaświadczeniu z dnia 7.08.2014 r. 

Komornik Sądowy wykazał, iż 8.10.2013 r. wierzycielka otrzymała kwotę 128,70 zł tytułem 

wyegzekwowanych alimentów. Wyżej wymienione kwoty nie zostały uwzględnione 

w dochodzie rodziny.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za dochód 

należy uznać dochód, o którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie 

żart. 3 pkt 1 lit c tir. 14 oraz 15 ustawy o świadczeniach rodzinnych dochód stanowią 

po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób m.in.: alimenty na rzecz 

dzieci oraz stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom.

W związku z powyższym należało uwzględnić ww. kwoty w dochodzie rodziny.

W toku czynności kontrolnych w sposób prawidłowy ustalono dochód rodziny. Po doliczeniu 

otrzymanych świadczeń strona w dalszym ciągu spełniała kryterium do otrzymywania 

pomocy.

20



Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„ Nie ujęcie w dochodach nieopodatkowanych jednorazowej wpłaty dokonanej przez dłużnika 

alimentacyjnego na rzecz wierzycielek oraz stypendium socjalnego O.G. było wynikiem 

przeoczenia pracownika. W trakcie kontroli dokonano ponownej weryfikacji i przeliczenia 

dochodów, uwzględniając powyższe składniki i stwierdzono, że kryterium dochodowe 

uprawniające do świadczeń z funduszu nie zostało przekroczone, a przyznane świadczenia 

są należne

(dowód: akta kontroli, str.37)

3. W sprawie nr 7 (O.G.) stwierdzono, iż decyzja Nr OPS 8127/FA/15/2014 z dnia

2.10.2014 r. ustalająca uprawnienie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego została 

wysłana do strony dopiero w miesiącu lipcu 2015 r. i doręczona 3.08.2015 r.

Zespół kontrolny zwraca uwagę, iż doręczenie pism stanowi bardzo ważną czynność 

w postępowaniu administracyjnym. Jest warunkiem koniecznym skuteczności działania 

organu administracji. Strona nie ma obowiązku podporządkowania się decyzji, która nie 

została jej doręczona. Od momentu doręczenia liczy się m.in. termin do wniesienia odwołania 

czy też wykonania decyzji. Ponadto mając na uwadze art. 12 § 1 k.p.a. organy administracji 

publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie 

najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Dlatego też, decyzja winna być 

doręczona stronie niezwłocznie po jej wydaniu.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„Decyzje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbierane są osobiście przez 

wnioskodawcę lub w wyjątkowych wypadkach wysyłane pocztą (wtedy kiedy wnioskodawca 

przebywa poza terenem gminy).

Pani O.G. bardzo często zmienia miejsce pobytu, dlatego też była umówiona na osobisty 

odbiór decyzji w październiku 2014 r., po którą się nie zgłosiła w terminie. Nie przesłanie 

decyzji w ustawowym terminie wynikało z przeoczenia pracownika i braku je j aktualnego 

adresu. Swoje przeoczenie pracownik zauważył w miesiącu lipcu roku następnego 

i po kontakcie telefonicznym z wnioskodawcą wysłał decyzję na adres przez nią podany (...)

(dowód: akta kontroli, str. 37)

W odniesieniu do złożonych wyjaśnień zespół kontrolny zwraca uwagę, iż zgodnie 

z art. 41 k.p.a. -  w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają 

obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
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W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pism pod dotychczasowym adresem 

ma skutek prawny.

W związku z powyższym niedopuszczalne jest niepodjęcie próby doręczenia pisma 

na dotychczasowy adres w przypadku gdy strona nie dopełniła obowiązku i nie zgłosiła zmian 

w tym zakresie.

4. Realizacja działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych realizowane 

są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 169 ze zm.).

W okresie świadczeniowym 2014/2015 Ośrodek prowadził postępowanie w stosunku 

do 87 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy. W 22 przypadkach skierowano wystąpienie 

o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika. 

W 16 przypadkach przeprowadzono wywiad. Do zarejestrowania się w PUP, jako osoba 

bezrobotna lub poszukująca pracy nie zobowiązano żadnej osoby. W 7 przypadkach 

powiadomiono PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. Wydano 

7 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych. Skierowano 13 wniosków o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 kodeksu 

karnego oraz 1 wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego do właściwego 

starosty. Do biura informacji gospodarczej przekazano 3 informacje gospodarcze 

o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, 

o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Do zwrotu 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie decyzji administracyjnej zobowiązano 

68 dłużników.

W tym okresie Ośrodek wydał 83 decyzje w sprawach dłużników alimentacyjnych. 

Ośrodek nie wydał żadnej decyzji odmownej w powyższym zakresie. Od treści wydanych 

decyzji żadna ze stron nie wniosła odwołania do organu II instancji.

W okresie świadczeniowym 2015/2016 Ośrodek prowadził postępowanie w stosunku 

do 65 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy. W 24 przypadkach skierowano wystąpienie 

o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika. 

W 12 przypadkach przeprowadzono wywiad. Wydano 1 decyzję o uznaniu dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Skierowano 1 wniosek
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o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 kodeksu karnego oraz 1 wniosek o zatrzymanie 

prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego do właściwego starosty. Do biura informacji 

gospodarczej przekazano 10 informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach 

dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku powstania zaległości 

za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

W tym okresie Ośrodek wydał 2 decyzje w sprawach dłużników alimentacyjnych. 

Ośrodek nie wydał żadnej decyzji odmownej w powyższym zakresie. Od treści wydanych 

decyzji żadna ze stron nie wniosła odwołania do organu II instancji.

W toku czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia dokumentacji w sprawie 

prowadzonego postępowania wobec 7 następujących dłużników alimentacyjnych: nr 1 (E.P.), 

nr 2 (K.L.), nr 3 (M.B.), nr 4 (K.K.), nr 5 (W.K.), nr 6 (M.B.), nr 7 (W.K.).

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone jest w przypadku 

bezskutecznej egzekucji po złożeniu przez wierzyciela do organu właściwego wniosku 

o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, a także w przypadku przyznania osobie 

uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Z dokonanych w trakcie kontroli ustaleń wynika, że OPS w Mieroszowie, jako organ 

właściwy wierzyciela, przekazywał dłużnikowi alimentacyjnemu informacje o przyznaniu 

osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o wysokości zobowiązań wobec 

Skarbu Państwa oraz zgłaszaniu do biura informacji gospodarczej, informacji gospodarczej 

o zobowiązaniach dłużnika, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

Ponadto, jako organ właściwy dłużnika, wzywał dłużnika alimentacyjnego w  celu 

przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.

Po przeprowadzeniu wywiadu i odebraniu oświadczenia majątkowego przekazywano 

komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji. 

Dłużników alimentacyjnych, którzy nie mogli wywiązać się ze zobowiązań alimentacyjnych 

z powodu braku zatrudnienia, zobowiązywano do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo 

w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, jako poszukujący pracy. 

Gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwiał przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego 

Ośrodek wszczynał postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego 

za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny 

przez okres ostatnich 6 miesięcy nie wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań
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alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów, 

wydawano decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych. Gdy decyzje w powyższej sprawie stawały się ostateczne, składano wnioski 

do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. -  Kodeks Kamy oraz kierowano wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy 

dłużnikowi alimentacyjnemu.

Po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń -  stosownie do art. 27 ust. 2 

ustawy (w treści obowiązującej do 17.09.2015 r.) wydawano decyzje w sprawie zwrotu przez 

dłużników alimentacyjnych należności z tytułu otrzymywanych przez osobę uprawnioną 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powyższe decyzje zawierały wszystkie elementy 

wyszczególnione w art. 107 k.p.a. Sposób doręczania decyzji był zgodny z art. 39 i art. 

46 k.p.a.

W sprawdzonych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.

W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenia:

1. Prawo do świadczeń rodzinnych przyznawać w oparciu o złożony wniosek wraz 

z kompletem dokumentów. W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych 

dokumentów, przyjmować wniosek i wyznaczać termin nie krótszy niż 14 dni i nie 

dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. W przypadku 

niezastosowania się do wezwania wniosek pozostawiać bez rozpatrzenia. Mając 

na uwadze sprawę nr 5 (J.M.) dotyczącą świadczeń rodzimych do wniosku dołączać 

prawomocne wyroki sądu orzekające rozwód oraz odpis podlegającego wykonaniu 

orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia 

zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej 

przed mediatorem zobowiązującej do alimentów.

Podstawa prawna: art. 23 ust. 4 pkt 3 lit b, art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.), § 2 ust. 3 pkt 

4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 

2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r.,

poz. 2284) -  w treści obowiązującej od 2.01.2016 r. oraz § 2 ust. 2 pkt 8

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r.

w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

(Dz. U. z 2013 r., poz. 3) -  w treści obowiązującej do 1.01.2016 r.

Termin wykonania: na bieżąco.
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2. Do wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego dołączać poświadczone za zgodność z oryginałem przez właściwe 

instytucje odpisy protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej 

zobowiązującej do alimentów lub orzeczenia sądu zasądzające alimenty.

Podstawa prawna: § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach 

oświadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284) -  w treści obowiązującej 

od 2.01.2016 r. oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach

0 świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3) -  w treści obowiązującej 

do 1.01.2016 r.; § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu 

oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 123, poz. 836 ze zm.) -  w treści 

obowiązującej do 31.12.2015 r. oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu 

postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń

1 oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2229) -  w treści obowiązującej od 1.01.2016 r.

Termin wykonania: na bieżąco.

3. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustalać w oparciu o dochody z roku 

kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy. Do wniosku dołączać 

oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 

art. 3Ob, art. 30e, art. 30 f  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Podstawa prawna: § 7 ust. 2 pkt 1, § 2 ust. 2 pkt 3 lit a rozporządzenia Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania 

w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284).

Termin wykonania: na bieżąco.

4. Za dochód w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego uznawać po odliczeniu 

kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób m.in. alimenty na rzecz dzieci 

oraz stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom.
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Podstawa prawna: art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (t. j . Dz. U. z 2016 r., poz. 169 ze zm.) w nawiązaniu 

do art. 3 pkt 1 lit c tiret 14 oraz 15 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

5. Wszelkie działania podejmowane w postępowaniu prowadzić w sposób wnikliwy 

i szybki, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej 

załatwienia. W szczególności decyzje administracyjne doręczać stronom niezwłocznie 

po ich wydaniu.

Podstawa prawna: art. 12 § 1, art. 110 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Termin wykonania: na bieżąco.

Zgodnie z treścią art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 

Nr 185, poz. 1092), kierownik Ośrodka w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego 

informuje tut. Wydział o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich 

niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

egzemplarz otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi Burmistrz Gminy, trzeci włącza się 

do akt kontroli.

Do wiadomości:
1. Marcin Raczyński 
Burmistrz Mieroszowa
2.a/a Z up. W 0 v  ĄSKIEG0

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

STARSZY 'N3P6KTOP WuJEWODZK* 

<o? ta orotou *■€
Ewelina Zygmumi
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