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Pan
Jerzy Konopski
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Legnicy

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 22 -  24 lutego 2017 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: Helena Sławska -  starszy inspektor wojewódzki oraz Małgorzata 

Siłka -  inspektor wojewódzki przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy w zakresie zgodności prowadzonego 

postępowania w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 

prawidłowości stosowania przepisów ww. ustawy 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 22 lutego 2016 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2017 r.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli zostały przedstawione w Projekcie Wystąpienia 

Pokontrolnego doręczonego Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy 

w dniu 28.03.2017 r. Do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Legnicy 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:

1. Ewa Sułek -  Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych -  zatrudniona od 1.01.1999 r. 

umowa o pracę na czas nieokreślony.

2. Martyna Banaszek - Suchojad -  pomoc administracyjna -  zatrudniona od 1.02.2016 r. -  

umowa o pracę na czas określony do dnia 31.03.2017 r.

3. Anna Chudzińska - Urbaniak -  starszy inspektor -  zatrudniona od 1.06.2007 r. -  umowa 

o pracę na czas nieokreślony.

4. Andrzej Czabajski - inspektor -  zatrudniony od 19.09.2016 r. -  umowa na zastępstwo 

za Elżbietę Babiarz - do 28.02.2018 r.

5. Teresa Drzymała -  starszy inspektor -  zatrudniona od 6.06.2006 r. -  umowa o pracę 

na czas nieokreślony.

6. Magdalena Duda -  pomoc administracyjna -  zatrudniona od 15.03.2016 r. -  umowa 

o pracę na czas określony do 30.09.2017 r.

7. Ewelina Dworzańska -  pomoc administracyjna - umowa o pracę na czas określony 

do 30.09.2017 r.

8. Dorota Jankowska -  inspektor -  zatrudniona od 1.06.2011 r. -  umowa o pracę na czas 

nieokreślony.

9. Katarzyna Krzywicka -  inspektor -  zatrudniona od 1.04.2013 r. -  umowa o pracę na czas 

nieokreślony.

10. Beata Kurzydło -  Hołowacz -  Kierownik Sekcji Dłużników Alimentacyjnych -  

zatrudniona od 21.07.2008 r. -  umowa o pracę na czas nieokreślony.

11. Anna Lewandowska -  inspektor -  zatrudniona od 1.02.2008 r. -  umowa o pracę na czas 

nieokreślony.

12. Edyta Łupian -  pomoc administracyjna -  zatrudniona od 21.03.2016 r. -  umowa 

na zastępstwo za Beatę Zielińską -  do 30.09.2017 r.

13. Bogdan Majewski -  główny specjalista -  zatrudniony od 1.01.1997 r. -  umowa o pracę 

na czas nieokreślony.

14. Beata Marmulewicz -  starszy inspektor -  zatrudniona od 1.03.2006 r. -  umowa o pracę 

na czas nieokreślony.

15. Dorota Mielczarek -  starszy inspektor -  zatrudniona od 1.06.2000 r. -  umowa o pracę 

na czas nieokreślony.

16. Ewa Mikulewicz- podinspektor -  zatrudniona od 4.05.2011 r. -  umowa o pracę na czas 

nieokreślony.
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17. Wioletta Orzeł - pomoc administracyjna - zatrudniona od 17.08.2015 r. -  umowa o pracę 

na czas nieokreślony.

18. Joanna Pisarska - starszy pracownik socjalny -  zatrudniona od 16.07.1999 r. -  umowa 

o pracę na czas nieokreślony.

19. Dorota Rembowska -  pomoc administracyjna -  zatrudniona od 1.02.2016 r. -  umowa 

o pracę na czas określony -  do 30.09.2017 r.

20. Iwona Roicka -  główny specjalista -  zatrudniona od 1.02.1996 r. -  umowa o pracę 

na czas nieokreślony.

21. Anna Sobków -  starszy inspektor -  zatrudniona od 1.12.2005 r. -  umowa o pracę na czas 

nieokreślony.

22. Agnieszka Sołowiej -  podinspektor -  zatrudniona od 13.11.2013 r. -  umowa o pracę 

na czas nieokreślony.

23. Małgorzata Stachurska -  pomoc administracyjna -  zatrudniona od 1.04.2016 r. -  umowa 

o pracę na czas określony - do 30.06.2017 r.

24. Katarzyna Szapował -  starszy inspektor -  zatrudniona od 21.10.2004 r. -  umowa o pracę 

na czas nieokreślony.

25. Wioleta Wojdak -  pomoc administracyjna - zatrudniona od 17.12.2013 r. umowa o pracę 

na czas nieokreślony.

26. Dorota Zachara -  pomoc administracyjna -  zatrudniona od 21.03.2016 r. -  umowa o pracę 

na czas określony -  do 30.09.2017 r.

27. Alicja Zawada — pomoc administracyjna -  zatrudniona od 15.03.2016 r. -  umowa o pracę 

na czas określony — do 30.09.2017 r.

28. Elżbieta Babiarz -  inspektor -  zatrudniona od 6.02.2007 r. -  umowa o pracę na czas 

nieokreślony -  obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim.

29. Beata Zielińska -  inspektor - zatrudniona od 7.09.2009 r. -  umowa o pracę na czas 

nieokreślony -  obecnie przebywa na urlopie wychowawczym.

Prezydent Miasta Legnicy wydał następujące dokumenty:

1. Upoważnienie Nr ZS.0052.1.2016.1 z dnia 22 lutego 2016 r. 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 Pana Jerzego Konopskiego -  Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Legnicy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu 

świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
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2. Upoważnienie Nr ZS.0052.20.2016.1. z dnia 22 marca 2016 r. 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 Zyty Lorenc -  Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Legnicy, do prowadzenia postępowań w zakresie świadczenia 

wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

3. Upoważnienie Nr ZS.0052.21.2016.1. z dnia 22 marca 2016 r. 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 Ewy Sułek -  Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy do prowadzenia postępowań 

w zakresie świadczenia wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji 

administracyjnych.

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 udostępniali i wyjaśnień udzielali:
1. Jerzy Konopski - Dyrektor Ośrodka

2. Zyta Lorenc -  Zastępca Dyrektora

3. Ewa Sułek -  Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych.

Informacje ogólne:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy został utworzony na mocy Uchwały 

NrXIV/75/90 Miejskiej Rady Narodowej w Legnicy z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie 

utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy.

Jednostką kieruje Pan Jerzy Konopski, który z dniem 1 lipca 2009 r. został 

zatrudniony na stanowisku Dyrektora MOPS w Legnicy.
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W okresie objętym kontrolą MOPS w Legnicy funkcjonował w oparciu o Statut 

przyjęty Uchwałą Nr LYI/460/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lipca 2010 r., do której 

wprowadzono zmianę Uchwałą Nr XVIII/181/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 

2016 r.

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania MOPS w Legnicy określa 

Regulamin Organizacyjny, który został wprowadzony przez Dyrektora MOPS w Legnicy 

Zarządzeniem Nr 31/2013 z dnia 18 października 2013 r. ze zmianami (Zarządzenie 

Nr 8/2016 z dnia 15 marca 2016 r.).

Wypłaty świadczeń wychowawczych przekazywane są na rachunek bankowy wskazany 

przez wnioskodawcę we wniosku o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego lub 

poprzez odbiór osobisty w placówce pocztowej.

Decyzje ustalające prawo do świadczenia wychowawczego wysyłane są za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru i odbierane osobiście w siedzibie MOPS.
(Dowód: akta kontroli, str.21-22)

Godziny pracy MOPS w Legnicy:

- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 730 do 1530.

Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją 
nr 1/2017.

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 wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 195, 

ze zm.).

W okresie 1 -  31.12.2016 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy 

złożono 7 224 wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym 1 729 wniosków 

drogą elektroniczną. Z ogółu złożonych wniosków 12 przekazano do realizacji 

wg właściwości, natomiast 49 pozostawiono bez rozpatrzenia w powodu niewywiązania się 

wnioskodawcy z obowiązku uzupełnienia danych w wyznaczonym terminie.

W okresie od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Legnicy wypłacił na podstawie decyzji administracyjnych 70 648 świadczeń.

Wydatkowano na ten cel środki z budżetu państwa w łącznej kwocie 35 150 640 zł.
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W okresie 1 -  31.12.2016 r. świadczenia wychowawcze wypłacono dla 5 675 rodzin, 

w tym dla 2 425 rodzin na drugie i kolejne dziecko. Natomiast dla 3 250 rodzin przyznano 

świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, uwzględniając kryterium dochodowe 

z dochodem do 800 zł na osobę dla 3 181 rodzin i dla 69 rodzin z dochodem do 1 200 zł 

na osobę. W grudniu 2016 r. wypłacono środki finansowe w kwocie 4 053 646 zł.

W okresie 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. wydano łącznie 6 563 decyzje 

administracyjne, w tym 83 decyzje odmowne, z czego 61 decyzji z powodu przekroczenia 

kryterium dochodowego, 7 decyzji z powodu niespełnienia przesłanki pierwszego dziecka 

w rodzinie, 11 decyzji z uwagi na nieprawidłowy skład rodziny, 2 decyzje z powodu 

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, 1 decyzja z powodu zamieszkiwania 

wnioskodawcy poza granicami terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 1 decyzja z uwagi 

na fakt, iż cudzoziemiec nie posiadał karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Od treści wydanych decyzji złożono 12 odwołań do organu II instancji. Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze pozostawiło 4 zaskarżone decyzje w mocy, 5 decyzji uchylono 

i przekazano do ponownego rozpatrzenia, 2 decyzje zostały uchylone i rozstrzygnięte przez 

SKO. Wydano 1 postanowienie o niedopuszczalności złożenia odwołania z uwagi 

na przekroczenie terminu do złożenia odwołania.

Kontroli poddano dokumentację 10 spraw wraz z decyzjami dotyczącymi przyznania 

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

I.M.R. -  DR/SW/3171/16/MD/3128/16 z dnia 11.05.2016 r.

2.I.M. -  DR/SW/2521/16/KS/3082/16 z dnia 11.05.2016 r.

3.R.L. -  DR/SW/1521/16/AZ/2290/16 z dnia 5.05.2016 r.

4.M.P-K. -  DR/SW/2348/16/KS/1456/16 z dnia 27.04.2016 r.

5.J.Cz. -  DR/SW/4348/16/WO/4080/16 z dnia 23.05.2016 r.

6.K.B. - Nr DR.4034/736/16/W0/1009/16 z dnia 6.07.2016 r.

7.J.T. - Nr DR.4034/396/16/AZ/603/16 z dnia 21.06.2016 r.

8.A.K. - Nr DR.4034/DR.4034/244/16/MD/427/16 z dnia 17.06.2016 r.

9.K.B. - Nr DR/S W/1692/16/W0/2267/16 z dnia 5.05.2016 r.

10.M.P. - Nr DR/SW/857/16/TD/16/16 z dnia 8.04.2016 r.

Kontroli poddano ponadto dokumentację 30 spraw dotyczących przyznania świadczenia 

wychowawczego na pierwsze dziecko z podziałem:
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-15 spraw w przypadku rodzin z dochodem do 800 zł na osobę w rodzinie:

11.M.Cz. -  DR/SW/3777/16/DZ/2309/16 z dnia 25.05.2016 r.

12.J.T. -  DR/SW/350/16/MD/l548/16 z dnia 28.04.2016 r.

13.B.C. -  DR.4034/DR.4034/592/16/MD/924/16 z dnia 30.06.2016 r.

14.R.A. -  DR.SW/3304/16DM/3905/16 z dnia 19.05.2016 r.

15.J.B. -  DR.4034/DR.4034/312/16DM/562/16 z dnia 17.06.2016 r.

16.1.L. -  DR/SW/2605/16/KS/3350/16 z dnia 12.05.2016 r.

17.G.K. -  DR/SW/2199/16/AC/965/16 z dnia 22.04.2016 r.

18.M.W. -  DR/SW/140/16/AZ/2164/16 z dnia 4.05.2016 r.

19.J.T.-D. -  Nr DR/SW/790/16/WW/3212/16 z dnia 12.05.2016 r.

20.P.Z. -  Nr DR.4034/716/16/DZ/1038/16 z dnia 6.07.2016 r.

21.E.H. -  Nr DR.SW/2741/16/WW/4281 /16 z dnia 24.05.2016 r.

22.A.U.-P. -  Nr DR/SW/1361/16/KK/1460/16 z dnia 27.04.2016 r.

23. R.K. -  Nr DR.4034/667/16/WO/953/16 z dnia 1.07.2016 r.

24.A.P. -  Nr DR.4034/177/16/KS/414/16 z dnia 15.06.2016 r.

25M i .  -  Nr DR/SW/2511/16/MD/2201/16 z dnia 4.05.2016 r.

-15 spraw w przypadku rodzin z dochodem do 1 200 zł na osobę w rodzinie:

26.B.Cz. -  DR.4034/DR.4034/45/16/DJ/324/16 z dnia 9.06.2016 r.

27.K.G. -  DR/SW/2376/16/EM/l 845/16 z dnia 29.04.2016 r.

28.E.W. -  DR/SW/2099/16/DM/1335/16 z dnia 26.04.2016 r.

29.D.Ś. -  DR/SW/4163/16/DR/4121/16 z dnia 23.05.2016 r.

30.1.D. -  DR/SW/3147/16/DZ/2932/16 z dnia 10.05.2016 r.

31.P.K. -  DR.4034/DR/SW/5039/AC/16/495/16 z dnia 21.06.2016 r.

32.A.M. -  DR/SW/1016/DR/l 14/16 z dnia 13.04.2016 r.

DR/4034/1196/16/WO/l 866/16 z dnia 6.10.2016 r.

33.E.B. -  DR/SW/3094/16/EM/1230/16 z dnia 26.04.2016 r.

34.K.M. - Nr DR/SW/2551/16/KS/4294/16 z dnia 24.05.2016 r.

35.D.B.. - Nr DR/SW/3080/16/DR/3266/16 z dnia 12.05.2016 r.

36.A.R. - Nr DR.SW/4102/16DM/3480/16 z dnia 13.05.2016 r.

37.A.R. - Nr DR.4034/676/16/AZ/993/16 z dnia 6.07.2016 r.

38.N.G. - Nr DR.4034/DR.4034/562/16/DJ/1148/16 z dnia 12.07.2016 r.

39.E.T. -  Nr DR/SW/1913/16/IR/257/16 z dnia 15.04.2026 r.

40.D.S. -  Nr DR.SW/3759/16/ED/1324/16 z dnia 26.04.2016 r.
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W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy 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. Świadczenie przysługiwało na pierwsze dziecko, jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 800 zł netto lub 1 200 zł netto 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.

Do wniosków strony dołączały zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające 

wysokość uzyskanych dochodów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy otrzymał w 2016 r. dotację 

z budżetu państwa na realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci w kwocie 35 868 000 zł, z tego 139 685 zł przeznaczono 

na wdrożenie ustawy. W okresie objętym kontrolą nie wpłynęła do Wojewody 

Dolnośląskiego żadna skarga na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Legnicy w zakresie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Realizacją zadania zajmowało się 29 pracowników. Wnioski o ustalenie prawa 

do świadczenia wychowawczego realizowano terminowo. Decyzje administracyjne 

przyznające pomoc sporządzano bez zbędnej zwłoki. W skontrolowanych sprawach 

nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Powyższe świadczy o efektywnym wykonywaniu zleconego zadania.

W jednostce kontrolowanej nie stwierdzono występowania nieprawidłowości, 

w związku z tym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.
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Wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

z których jeden egzemplarz otrzymuje Dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi 

Prezydent Miasta Legnicy, trzeci włącza się do akt kontroli.

Z lip. WOJLWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

, ’ i ‘

Zdrowia i Polityki Spoiec/.noj

Do wiadomości:
1. Prezydent Miasta Legnica
2.a/a




