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Pani
Lucyna Ciszewska
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wąsoszu

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 5-6 grudnia 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 zezm.), art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 

w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 

2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 195, ze zm.) 

kontrolerzy w składzie: Małgorzata Siłka -  inspektor wojewódzki oraz Helena Sławska -  

starszy inspektor wojewódzki przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu w zakresie prawidłowości stosowania przepisów 

ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i terminowości załatwiania spraw. Kontrola 

realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

obejmowała okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 5 grudnia 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 r. przez 

Wicewojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2016 r.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli zostały przedstawione w Projekcie Wystąpienia 

Pokontrolnego doręczonego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu w dniu 

16.01.2017 r. Do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wąsoszu kieruje od 15 maja 1990 r. Pani Lucyna 

Ciszewska, powołana na stanowisko kierownika Zarządzeniem Nr 3/90 Naczelnika Miasta 

i Gminy w Wąsoszu z dnia 7 maja 1990 r.



Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie działania Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wąsoszu w zakresie przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego.

W okresie objętym kontrolą, realizacją zadania wynikającego z ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci zajmowali się następujący pracownicy w ramach 

dodatkowych obowiązków:

1. Pani Mariola Kaczmarek -  inspektor ds. świadczeń rodzinnych,

2. Pani Angelika Giwojno -  podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego.

Burmistrz Wąsosza wydał następujące dokumenty:

1. Zarządzenie Nr 247/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia

do wydawania decyzji administracyjnych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 

11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) 

dla Pani Lucyny Ciszewskiej - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, do prowadzenia 

postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego, w tym do wydawania 

w tych sprawach decyzji administracyjnych.

2. Zarządzenie Nr 232/2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia

do wydawania decyzji administracyjnych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 

11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) 

dla Pani Marioli Kaczmarek - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu, 

do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego, w tym 

do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Upoważnienie obowiązuje 

w czasie nieobecności Pani Lucyny Ciszewskiej, Kierownika OPS w Wąsoszu.

3. Upoważnienie Nr 8/2016 z dnia 30 marca 2016 r. dla Pani Angeliki Giwojno -

pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu do prowadzenia postępowań

w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 

11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Upoważnienie nie 

obejmuje wydawania decyzji administracyjnych i jest ważne bezterminowo.



Ilekroć poniżej jest mowa o:

1. ustawie -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 195, ze zm.),

2. rozporządzeniu -  należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania 

w sprawach o świadczenia wychowawcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 214),

3. k.p.a. -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

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

Podczas kontroli dokumenty udostępniała i wyjaśnień udzielała:

1. Pani Lucyna Ciszewska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

Informacje ogólne:

Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony na mocy Uchwały Nr XI/47/90 Rady 

Narodowej Miasta i Gminy Wąsosz z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka 

Pomocy Społecznej.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek funkcjonował w oparciu o Statut przyjęty 

Uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza Nr X/57/99 z dnia 29 lipca 1999 r., zmieniony Uchwałą 

Nr XIV/88/12 z dnia 1 lutego 2012 r. oraz o Regulamin organizacyjny wprowadzony 

Zarządzeniem Nr 9/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu z dnia 

9 grudnia 2010 r. ze zmianami.

Wypłaty świadczeń wychowawczych przekazywane są na konta wnioskodawców, 

tylko jedna osoba pobiera świadczenie w kasie Ośrodka.

Decyzje ustalające prawo do świadczenia wychowawczego wysyłane są 

za pośrednictwem poczty.

W czasie nieobecności Kierownika, zastępstwo pełni Pani Mariola Kaczmarek. 

Godziny pracy Ośrodka:

- poniedziałek od 800 do 1600, wtorek, środa, czwartek, piątek od 700 do 1500.

1. Realizacja zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci.

Wypłata świadczenia wychowawczego realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 

11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 195, 

ze zm.).
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W okresie od 1.04.2016 r. do 31.10.2016 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wąsoszu złożono 675 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym 

638 wniosków w formie papierowej i 37 wniosków drogą elektroniczną.

W okresie od 1.04.2016 r. do 31.10.2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu 

wypłacił na podstawie decyzji administracyjnych 6 531 świadczeń. Wydatkowano na ten cel 

środki z budżetu państwa w łącznej kwocie 3 196 858 zł. W miesiącu październiku 2016 r. 

wypłacono środki w kwocie 454 656 zł -  916 świadczeń.

W okresie objętym kontrolą (stan na dzień 31.10.2016 r.) świadczenia wychowawcze 

wypłacono dla 557 rodzin, w tym dla 375 rodzin na drugie i kolejne dzieci. Natomiast dla 

182 rodzin przyznano świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, uwzględniając 

kryterium dochodowe z dochodem 800 zł na osobę dla 517 rodzin i dla 40 rodzin z kryterium 

dochodowym 1 200 zł na osobę.

Wydano łącznie 686 decyzji administracyjnych, w tym 38 decyzji odmownych z powodu 

przekroczenia kryterium dochodowego. Od treści wydanych decyzji żadna z osób nie wniosła 

odwołania do organu II instancji.

Kontroli poddano dokumentację 20 spraw wraz z decyzjami dotyczącymi przyznania 

świadczenia wychowawczego dla rodzin na drugie i kolejne dziecko w rodzinie:

1.Z.K. - Nr OPS.ŚW.433.148.04.2016 z dn. 28.04.2016 r.

2.M.K. - Nr OPS.ŚW.433.526.05.2016 z dn. 19.05.2016 r.

3.A.N. - Nr OPS.ŚW.433.384.05.2016 z dn. 6.05.2016 r.

4.A.K. - Nr OPS.ŚW.433.150.04.2016 z dn. 28.04.2016 r.

5.A.K - Nr OPS.ŚW.433.146.04.2016 z dn. 28.04.2016 r.

6.D.K. - Nr OPS.ŚW.433.310.05.2016 z dn. 5.05.2016 r.

7.M.K. - Nr OPS.ŚW.433.72.04.2016 z dn. 18.04.2016 r.

8.G.K. - Nr OPS.ŚW.433.223.05.2016 z dn. 2.05.2016 r.

9.D.K-K. - Nr OPS.ŚW.433.361.05.2016 z dn. 6.05.2016 r.

10.S.J. - Nr OPS.ŚW.433.80.04.2016 z dn. 20.04.2016 r.

11.L.H. - Nr OPS.ŚW.433.195.04.2016 z dn. 29.04.2016 r.

12.M.H-B. - Nr OPS.ŚW.433.36.04.2016 z dn. 19.04.2016 r.

13.E.D. - Nr OPS.ŚW.433.338.05.2016 z dn. 5.05.2016 r.

14.J.D. - Nr OPS.ŚW.433.318.05.2016 z dn. 5.05.2016 r.

15.K.D-B. - Nr OPS.ŚW.433.487.05.2016 z dn. 11.05.2016 r.
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16.J.D. - Nr OPS.ŚW.433.279.05.2016 z dn. 4.05.2016 r.

17.J.D. - Nr OPS.ŚW.433.265.05.2016 z dn. 2.05.2016 r.

18.K.B. - Nr OPS.ŚW.433.266.05.2016 z dn. 2.05.2016 r.

19.K.B, - Nr OPS.ŚW.433.370.05.2016 z dn. 6.05.2016 r.

20.A.B. - Nr OPS.ŚW.433.503.05.2016 z dn. 11.05.2016 r.

Kontroli poddano ponadto dokumentację 10 spraw dotyczących przyznania świadczenia 

wychowawczego na pierwsze dziecko z podziałem:

- 5 spraw w przypadku rodzin z dochodem do 800 zł na osobę:

1. A.A. -  Nr OPS.ŚW.433.402.05.2016 z dn. 6.05.2016 r.

2. K.A. -  Nr OPS.ŚW.433.355.05.2016 z dn. 6.05.2016 r.

3. B.A. -  Nr OPS.ŚW.433.320.05.2016 z dn. 5.05.2016 r.

4. B.A. -  Nr OPS.ŚW.433.87.04.2016 z dn. 25.04.2016 r.

5. M.B. -  Nr OPS.ŚW.433.162.04.2016 z dn. 28.04.2016 r.

- 5 spraw w przypadku rodzin z dochodem do 1 200 zł na osobę:

l.S.B. - Nr OPS.ŚW.433.20.04.2016 z dn. 20.04.2016 r.

2.A.B. - Nr OPS.ŚW.433.103.04.2016 z dn. 26.04.2016 r.

3.M.B. - Nr OPS.ŚW.433.52.04.2016 z dn. 20.04.2016 r.

4.B.B. - Nr OPS.ŚW.433.380.05.2016 z dn. 6.05.2016 r.

5.A.C. - Nr OPS.ŚW.433.106.04.2016 z dn. 26.04.2016 r.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsoszu w skontrolowanych decyzjach ustalanie 

prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następowało odpowiednio 

na wniosek matki, ojca dziecka.

Pierwszy okres, na który ustalano prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczął 

się dnia 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. Świadczenie wychowawcze 

przyznawano i wypłacano w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, do ukończenia 

przez dziecko 18 roku życia. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc ustalano 

dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, 

a otrzymaną kwotę mnożono przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie 

przysługiwało. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc 

zaokrąglano do 10 groszy w górę. Świadczenie przysługiwało na pierwsze dziecko, jeżeli 

dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 800 zł netto lub 1 200 zł netto
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jeżeli członkiem rodziny było dziecko niepełnosprawne. Ustalając prawo do świadczenia 

wychowawczego na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., rokiem 

kalendarzowym, z którego dochody stanowiły podstawę do ustalenia prawa do świadczenia 

wychowawczego był rok 2014. Wydawane decyzje administracyjne przyznające świadczenia 

wychowawcze były natychmiast wykonalne. Sposób ich doręczania był zgodny z art. 39 i art. 

46 k.p.a.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź 

odmowie przyznania świadczenia wychowawczego jest wniosek o ustalenie prawa 

do świadczenia wychowawczego. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą 

wpływu, numerem oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu samodzielnie uzyskiwał i weryfikował 

informacje z rejestru PESEL. Dokumenty wymagane przedmiotową ustawą oraz 

rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie 

wychowawcze, dotyczące m.in. wysokości dochodu, wielkości gospodarstwa rolnego, były 

dołączane do wniosku przez osoby wnioskujące. Ośrodek terminowo wydawał decyzje 

administracyjne i wypłacał świadczenia, zgodnie z zapisami ustawy o pomocy państwa 

w wychowaniu dzieci.

W jednostce kontrolowanej nie stwierdzono występowania uchybień ani 

nieprawidłowości, w związku z tym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

z których jeden egzemplarz otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi - 

Burmistrz Wąsosza, trzeci włącza się do akt kontroli.

Do wiadomości:
1. Burmistrz Wąsosza
2.a/a


