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Pani
Katarzyna Dwornik
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sobótce

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 23 -  24 marca 2017 r., na podstawie art. 28 ust. 1 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. 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: Marta Bożek -  starszy inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu oraz 

Helena Sławska -  starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadzili kontrolę 

problemową w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobótce w zakresie 

prawidłowości stosowania przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

terminowości załatwiania spraw i efektywności realizacji zadań.

Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci obejmowała okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia

23 marca 2017 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce w dniu

24 kwietnia 2017 r. Do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

Jednostką kieruje Pani Katarzyna Dwornik zatrudniona na stanowisku Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej od dnia 1 marca 2016 r.



Pani Katarzyna Dwomik ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie 

objętym kontrolą.

Realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

zajmowała się Pani Anna Popiołek -  inspektor ds. świadczeń wychowawczych. 

W początkowym okresie realizacji zadań wynikających z ustawy, wnioski o ustalenie prawa 

do pomocy przyjmowały również Pani Joanna Balińska-Różycka -  inspektor ds. funduszu 

alimentacyjnego oraz Pani Katarzyna Dwomik -  Dyrektor Ośrodka.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami działania Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sobótce w zakresie przyznawania i wypłacania świadczenia 

wychowawczego.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- błędnie ustalony dochód rodziny,

- błędnie określony w decyzji administracyjnej okres oraz kwota przyznanego świadczenia 

wychowawczego.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka wydał następujące dokumenty:

1. Zarządzeniem Nr 27.2016 z dnia 1 marca 2016 r. na podstawie art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy 

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

poz. 195) upoważnił Panią Katarzynę Dwornik -  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sobótce do prowadzenia postępowania w sprawach pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci oraz wydawania decyzji w tych sprawach.

2. Zarządzeniem Nr 127.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 

53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 195) upoważnił Panią Annę Popiołek -  inspektora ds. świadczeń 

wychowawczych do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, 

a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

3. Zarządzeniem Nr 128.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 

53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 195) upoważnił Panią Joannę Balińską-Różycką - inspektora 

ds. funduszu alimentacyjnego do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia 

wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

4. Zarządzeniem Nr 129.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 

53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
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(Dz. U. z 2016 r., poz. 195) upoważnił Panią Annę Załęską -  Cecot - inspektora 

ds. świadczeń rodzinnych do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia 

wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

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:

Pani Katarzyna Dwornik -  Dyrektor Ośrodka.

Informacje ogólne:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce został utworzony na mocy Zarządzenia 

Nr 1/90 Zarządu Gminy i Miasta Sobótka z dnia 25 czerwca 1990 r. oraz Uchwały 

Nr XIII/60/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Sobótce z dnia 23 marca 1990 r.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek działał w oparciu o Regulamin Organizacyjny 

wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 3/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. oraz Statut, 

którego tekst jednolity ogłoszono w Obwieszczeniu Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 

29 kwietnia 2016 r.

Świadczenie wychowawcze wypłacane jest w formie przelewów na wskazane przez 

wnioskodawców konto bankowe oraz w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce czynny jest od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7:00 do 15:00. Dodatkowo dział świadczeń rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych od dnia 1.04.2016 r. czynny jest we wtorki 

i czwartki do godziny 17:00.
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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 od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce 

wpłynęło 938 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (716 w wersji 

papierowej oraz 222 za pośrednictwem systemu banków krajowych świadczących usługi 

drogą elektroniczną), w tym:

- na pierwsze dziecko - 484,

- na drugie i kolejne dzieci - 454.

Bez rozpatrzenia z powodu niewywiązania się z obowiązku uzupełnienia/poprawienia danych 

zawartych we wniosku lub niedostarczenia brakujących dokumentów pozostawiono 

1 wniosek. Do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, jako instytucji 

właściwej do realizacji zadań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

przekazano 19 wniosków.

W powyższym okresie Ośrodek wydał 929 decyzji administracyjnych w sprawach 

świadczeń wychowawczych, w tym 20 decyzji odmownych z powodu przekroczonego 

kryterium dochodowego.

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

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję organu właściwego i rozstrzygnęło 

sprawę.

Ośrodek wypłacił na podstawie decyzji administracyjnych 10 299 świadczeń na łączną 

kwotę 5 147 514,30 zł dla 844 rodzin. W okresie tym 448 rodzin pobrało świadczenie 

wychowawcze na pierwsze dziecko, z czego:

- 439 bez dziecka niepełnosprawnego, z dochodem do 800,00 zł/osobę,

- 9 z dzieckiem niepełnosprawnych z dochodem do 1 200,00 zł/osobę.

Wszystkie świadczenia wychowawcze przekazane zostały w formie pieniężnej.

W okresie od 1.01.2017 r. do 28.02.2017 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce 

wpłynęły 23 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia (19 w wersji papierowej oraz 

4 za pośrednictwem systemu banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną), 

w tym:

- na pierwsze dziecko - 18,



- na drugie i kolejne dzieci - 5.

W okresie tym Ośrodek nie pozostawił bez rozpatrzenia z powodu niewywiązania się 

z obowiązku uzupełnienia/poprawienia danych zawartych we wniosku lub niedostarczenia 

brakujących dokumentów żadnego wniosku. Do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej 

we Wrocławiu, jako instytucji właściwej do realizacji zadań w zakresie koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego przekazano 1 wniosek.

W powyższym okresie Ośrodek wydał łącznie 25 decyzji administracyjnych 

w sprawach świadczeń wychowawczych, w tym 2 decyzje odmowne z powodu 

przekroczonego kryterium dochodowego. Od treści wydanych decyzji żadna ze stron nie 

wniosła odwołania do organu II instancji.

Ośrodek wypłacił na podstawie decyzji administracyjnych 2 302 świadczenia 

na łączną kwotę 1 147 858,10 zł dla 816 rodzin. W okresie tym 434 rodziny pobrały 

świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, z czego:

-411 bez dziecka niepełnosprawnego, z dochodem do 800,00 zł/osobę,

- 23 z dzieckiem niepełnosprawnych z dochodem do 1200,00 zł/osobę.

Wszystkie świadczenia wychowawcze w powyższym okresie przekazane zostały 

w formie pieniężnej.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania świadczeń 

wychowawczych, w tym decyzji administracyjnych o następujących numerach:

1.A.A. -  OPS.480.SW.418.2016.2017 z dnia 31.05.2016 r.

2.D.M. -  OPS.480.SW.560.2016.2017 z dnia 21.06.2016 r.

3.A.M. -  OPS.480.SW.214.2016.2017 z dnia 18.04.2016 r.

4.A.M. -  OPS.480.SW.396.2016.2017 z dnia 23.05.2016 r.

5.E.L.- OPS.480.SW.227.2016.2017 z dnia 10.05.2016 r., OPS.480.SW.227.A.2016.2017 

z dnia 15.02.2017 r.

6.E.K-Ch.~ OPS.480.SW.581.2016.2017 z dnia 23.06.2016 r.

7.M.L.- 663.SW.16.17 z dnia 6.07.2016 r.

8.M.H.- OPS.480.SW.61.2016.2017 z dnia 19.04.2016 r.

9.S.B.- OPS.480.SW.486.2016.2017 z dnia 3.06.2016 r., OPS.480.SW.917.2016.2017 z dnia 

27.01.2017 r.

10.K.B.- OPS.480.SW.567.2016.2017 z dnia 22.06.2016 r.

11.E.B. -  OPS.480.SW.209.2016.2017 z dnia 15.04.2016 r.

12.M.E.- OPS.480.588.SW.2016.2017 z dnia 24.06.2016 r.
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13.M.B.- OPS.480.316.2016.2017 z dnia 16.05.2016 r., OPS.480.SW.900.2016.2017 z dnia

1.12.2016 r.

14.B.A.- NOPS.480.SW.929.2016.2017 z dnia 17.02.2017 r.

15.E.J. -  OPS.480.SW.223.2016.2017 z dnia 6.05.2016 r.

16.B.P. -  OPS.480.SW.759.2016.2017 z dnia 19.07.2017 r.

17.A.H. -  OPS.480.SW.109.2016.2017 z dnia 22.04.2016 r.

18.A.K. -  OPS.480.SW.267.2016.2017 z dnia 13.05.2016 r.

19.A.B. -  OPS.480.SW.124.2016.2017 z dnia 25.04.2016 r.

20.E.S. -  OPS.480.SW.253.2016.2017 z dnia 6.05.2016 r.

21.E.K. -  OPS.480.SW.73.2016.2017 z dnia 21.04.2016 r.

22.A.W. -  OPS.480.SW.649.2016.2017 z dnia 4.07.2016 r.

23.A.K. - OPS.480.SW.58.2016.2017 z dnia 20.04.2016 r., OPS.480.SW.58.A.2016.2017 

z dnia 24.03.3017 r.

24.D.M. -  OPS.480.SW.630.2016.2017 z dnia 4.07.2016 r.

25.E.W .-B, -  OPS.480.SW.672.2016.2017 z dnia 7.07.2016 r.

26.G.D. -  OPS.480.SW.672.2016.2017 z dnia 7.07.2016 r., OPS.480SW.672.A.2016.2017 

z dnia 24.11.2016 r.

27.E.S. -  OPS.480.SW.265.2016.2016.2017 z dnia 12.05.2016 r.

28.D.P. -  OPS.480.SW.695.2016.2017 z dnia 12.07.2016 r.

29.A.K. - OPS.480.SW.320.2016.2017 z dnia 18.05.2016 r.

30.K.N. -  OPS.480.SW.200.2016.2017 z dnia 18.05.2016 r.

31.M.B. -  OPS.480.SW.158.2016.2017 z dnia 28.04.2016 r.

32.K.B. -  OPS.480.SW.236.2016.2017 z dnia 5.05.2016 r.

33.A.B. -  OPS.480.SW.417.2016.2017 z dnia 31.05.2016 r.

34.M.B. -  OPS.480.SW.95.2016.2017 z dnia 26.04.2016 r.

35.K.B. -  OPS.480.SW.553.2016.2017 z dnia 17.06.2016 r.

36.K.B. -  OPS.480.SW.135.2016.2017 z dnia 25.04.2016 r.

37.T.B. -  OPS.480.SW.632.2016.2017 z dnia 4.07.2016 r.

38.A.B. -  OPS.480.SW.44.2016.2017 z dnia 15.04.2016 r.

39.M.B. -  OPS.480.SW.465.2016.2017 z dnia 2.06.2016 r.

40.M.B. -  OPS.480.SW.463.2016.2017 z dnia 2.06.2016 r.
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W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację w sprawie:

• 26 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 15 rodzin bez dziecka 

niepełnosprawnego, pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, 

z dochodem do 800,00 zł/osobę,

• 27 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 15 rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym, pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, 

z dochodem do 1200,00 zł/osobę,

• 12 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 10 rodzin na drugie i kolejne dzieci.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź 

odmowie przyznania świadczeń jest wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego wraz z kompletem dokumentów. Na składanych wnioskach widniał stempel 

opatrzony datą wpływu oraz nadanym kolejnym numerem wniosku. Wnioski zawierały dane 

dotyczące osoby występującej o przyznanie świadczenia, w tym: imię, nazwisko, miejsce 

zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, numer PESEL oraz dane dzieci pozostających 

na utrzymaniu osoby, występującej z wnioskiem, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, stan 

cywilny, obywatelstwo, płeć oraz numer PESEL.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce w większości spraw samodzielnie uzyskiwał lub 

weryfikował informacje o rodzinie, korzystając z Centralnego Systemu Informatycznego 

Zabezpieczenia Społecznego. W ramach udostępnionych usług korzystano z:

- Systemu Rejestrów Państwowych (PESEL), który pozwalał weryfikować występowanie 

osoby w rejestrze PESEL i sprawdzenie poprawności posiadanych danych,

- Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUZ ZUS), który 

udostępniał dane o okresach ubezpieczeniowych i należnych składach na ubezpieczenie 

zdrowotne za dany okres,

- Ministerstwa Finansów (e-Podatki), który umożliwiał weryfikację informacji o dochodach 

podatnika,

- Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności 

(EKSMOoN), który pozwalał zweryfikować, czy dana osoba posiada ważne orzeczenie 

o niepełnosprawności.

W pozostałych sytuacjach niezbędne dokumenty dołączane były przez osoby 

wnioskujące. Oprócz zaświadczeń lub oświadczeń stwierdzających wysokość uzyskanych 

dochodów strony dołączały dokumenty stwierdzające ich tożsamość, skrócone lub zupełne 

odpisy aktów urodzenia dzieci, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu



niepełnosprawności, prawomocne orzeczenia sądu orzekające rozwód lub separację oraz 

orzeczenia sądu zasądzające alimenty na rzecz osób w rodzinie łub poza rodziną.

W celu określenia dochodu z gospodarstwa rolnego świadczeniobiorcy dostarczali 

oświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażoną w hektarach 

przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

zasiłkowy. Odpowiednio strona składała oświadczenie członka rodziny o wysokości 

uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu 

niepodlegającego opodatkowaniu.

W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku dołączone były 

dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie. Natomiast w sytuacji, gdy na dzieci 

zasądzone były świadczenia alimentacyjne w aktach sprawy znajdowały się stosowne 

dokumenty potwierdzające faktyczną wysokość otrzymanych świadczeń. W przypadku gdy 

osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej 

od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem 

do wniosku załączone były zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne 

o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości 

wyegzekwowanych alimentów.

W skontrolowanych decyzjach w sposób prawidłowy określano jej składniki 

(za wyjątkiem sprawy nr 23 A.K.). Decyzje zawierały oznaczenie organu administracji 

publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygniecie, 

uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz 

podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej 

do jej wydania. Rozstrzygnięcie decyzji wskazywało dane dziecka na które przyznana jest 

pomoc, okres oraz kwotę przyznanego świadczenia. Świadczenie wychowawcze 

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

nie 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 świadczenie 

przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc 

zaokrąglano do 10 groszy w górę. W przypadku, gdy uprawnienie do pomocy przysługiwało 

za niepełny miesiąc kalendarzowy w decyzjach wskazywano kwotę należnego świadczenia 

za daną część miesiąca, oraz okres za jaki świadczenie przysługiwało. Wydawane decyzje 

przyznające świadczenia były natychmiast wykonalne. Decyzje administracyjne wydawano 

w terminie a sposób ich doręczenia był zgodny z art. 39 i 46 k.p.a., bowiem odbierane były



w pierwszej kolejności osobiście w siedzibie Ośrodka, a w przypadku, gdy wnioskodawca nie 

odebrał decyzji osobiście wysyłane były za pośrednictwem poczty polskiej.

Oświadczenia strony oraz członków rodziny 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. ”

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie nr 6 (E.K.-Ch.) błędnie ustalono dochód rodziny uzyskany w 2014 r. Dochód 

z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej potraktowano, jako utracony, 

pomimo, iż w dokumentacji znajdował się wniosek o zawieszenie prowadzonej 

działalności, który jednoznacznie potwierdzał, iż zawieszenie nie nastąpiło na podstawie 

art. 14a ust. Id ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 2 pkt 19 lit. e ustawy, utrata dochodu oznacza utratę spowodowaną 

wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej 

wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. Id ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, ze zm.). Mając na uwadze, 

iż prowadzona działalność została zawieszona, z powodu innego niż wyżej wymieniony, 

osiągniętego dochodu nie należało traktować jako utraconego.

W trakcie czynności kontrolnych, w sposób właściwy ustalono dochód rodziny. 

Stwierdzono, iż spełnia ona przesłanki do pobierania świadczeń.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„Pracownik merytoryczny rozpatrując wniosek Pani E. K-Ch. potraktował dochód 

z działałności jako utracony sugerując się. zaświadczeniem o zawieszeniu prowadzonej 

działalności. Po przeliczeniu dochodu rodziny ponownie, rodzina kwalifikuje się oraz 

kwalifikowała się do otrzymywania świadczenia wychowawczego
(dowód: akta kontroli, str. 21)

2. W sprawie nr 7 (M.L.) błędnie ustalono dochód rodziny za 2014 r., ponieważ do dochodu 

doliczono kwotę świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego na syna, który nie 

został wykazany we wniosku, jako członek rodziny. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy - dochód 

rodziny, oznacza sumę dochodów członków rodziny. Zgodnie natomiast z art. 9 ust. 1 

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 489) świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie
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uprawnionej (...). Skoro syn wnioskodawcy nie został wykazany w składzie rodziny 

to brak jest podstawy do wliczenia do dochodu rodziny dochodu syna. Świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego przyznane dziecku, są bowiem dochodem tego dziecka, a nie 

jego rodzica. W trakcie czynności kontrolnych, w sposób właściwy ustalono dochód 

rodziny.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„Składając wniosek wnioskodawczym sama wpisała dochody niepodlegające 

opodatkowaniu, czyli m.in. świadczenia z funduszu ałimentacyjnego na syna S.A., który 

przebywa w pieczy zastępczej. W katalogu utraty nie ma utraty spowodowanej taką 

sytuacją. Dlatego też, pracownik wliczył dochód z funduszu alimentacyjnego. Rodzina 

po ponownym przeliczeniu dochodu w rodzinie, nadal kM’alifikuje się do pobierania 

świadczeń wychowawczych. Uległ zmianie jedynie dochód rodziny (zmniejszył się) ”.

(dowód: akta kontroli, str. 21)

3. W sprawie nr 23 (A.K.) stwierdzono, że decyzją nr OPS.480.SW.58.2016.2017 z dnia

20.04.2016 r. błędnie określono okres uprawnienia do świadczenia wychowawczego 

na drugie dziecko na grudzień 2016 r. Z decyzji wynika, iż świadczenie przyznano dla 

Z.K. do dnia 9.12.2016 r. w wysokości 145,20 zł, zamiast do dnia 31.12.2016 r. 

w wysokości 500,00 zł. Na podstawie przedstawionych list wypłat stwierdzono, 

iż świadczenie faktycznie zostało wypłacone w pełnej, prawidłowej wysokości 

tj. 500,00 zł, pomimo, iż decyzja wskazywała błędny okres oraz kwotę udzielonej pomocy. 

W czasie czynności kontrolnych Ośrodek, na wniosek strony wydał stosowną decyzję 

zmieniającą w powyższym zakresie.

Artykuł 107 k.p.a. w sposób jasny i precyzyjny wskazuje, jakie składniki winna 

zawierać decyzja. Jej rozstrzygnięcie winno być sformułowane ze szczególną dbałością 

o jasność i precyzję wypowiedzi, musi być jednoznaczne i nie budzić jakichkolwiek 

wątpliwości. Przede wszystkim organ wydający decyzje powinien w nich rzetelnie 

określać okres i kwotę przyznanego świadczenia.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„W  aktach sprawy Pani A.K. w decyzji administracyjnej Nr OPS.480.SW.58.2016.2017 

w części dotyczącej orzekania, wkradła się omyłka. Pracownik odpowiedzialny 

za postępowanie merytoryczne Pani Anna Popiołek przyznała świadczenie wychowawcze 

na Z.K. na okres od 1.04.2016 do 9.12.2016 r. System przyjął taką datę końcową, która 

spowodowana była taką sytuacją, że pierwsze dziecko w rodzinie (siostra Pani Z. -  A.
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w składzie rodziny) w dniu 10.12.2016 ukończyła 18 rok życia. W dniu 21.12.2016 roku 

świadczenia dła P.A.K. zostały wypłacone w wysokości 1000,00 zł (na dwoje dzieci), czyli 

kwota wypłaty była prawidłowa (kserokopia listy wypłat). Dyrektor Ośrodka Pani 

Katarzyna Dwornik, również nie zauważyła błędu w decyzji.

W dniu 23.03.2017 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie dokonania 

zmiany decyzji. W dniu 24.03.2017 r. wnioskodawca odebrała zawiadomienie o wszczęciu 

postępowania, ja k  i wydano decyzję zmieniającą Nr OPS.480.SW.58.A.2016.2017 datę 

przyznania świadczenia wychowawczego na Z. na datę prawidłową, czyli 

do 31.12.2016 r. ”

(dowód: akta kontroli, str. 23-34)

2. Efektywność realizacji zadania.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce otrzymał w 2016 r. dotację z budżetu państwa 

na realizację ustawy w kwocie 5 227 000 zł, w tym na wdrożenie ustawy 19 000 zł. 

Poniesione w tym okresie wydatki na wdrożenie ustawy wyniosły 9 786 zł i były to wydatki 

bieżące na wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Ponadto 

w 2016 r. z dotacji celowej z budżetu państwa poniesiono wydatki bieżące w kwocie 

51 909 zł na obsługę świadczeń wychowawczych, w tym kwotę 34 535 zł na wynagrodzenie 

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce terminowo rozpatrzył wszystkie 

skontrolowane wjednostce wnioski. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, 

w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj.

1.04.2016 r. następowała w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku 

z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. W pozostałych sprawach świadczenie 

wychowawcze wypłacane było nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który 

przyznana została pomoc, a w przypadku złożenia wniosku po 10. dniu miesiąca, świadczenie 

wychowawcze za dany miesiąc wypłacane było najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. Ponadto w okresie od kwietnia 

do grudnia 2016 r. świadczenia wypłacane były dwa lub trzy razy w miesiącu tak, aby 

mieszkańcy gminy mogli jak najszybciej uzyskać wnioskowaną pomoc.

W rezultacie wszystkim wnioskującym, którzy złożyli poprawnie wypełniony wniosek 

wraz z kompletem dokumentów, świadczenie przyznano a następnie wypłacono terminowo, 

bez zbędnej zwłoki.
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Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż skuteczność i efektywność realizacji 

zadania została zachowana. Osiągnięciu powyższego celu sprzyjała staranność i sumienność 

pracowników oraz przejrzysty podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych 

komórek wewnętrznych oraz pracowników.

W Ośrodku, w związku z wejściem w życie ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci podjęty został z dniem 1.04.2016 r. nowy regulamin organizacyjny 

zgodnie, z którym wyodrębniono w jednostce dział świadczeń rodzinnych. W skład działu 

wchodzi sekcja świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń 

wychowawczych. Zatrudnionych w nim jest 3 pracowników, w tym Pani Anna Popiołek -  

inspektor ds. świadczeń wychowawczych. W zakresie obowiązków pracownika w sposób 

przejrzysty i jednoznaczny określono szczegółowe obowiązki związane z realizacją ustawy. 

Poinformowano ponadto pracownika o jego obowiązkach ogólnych, uprawnieniach oraz 

ponoszonej odpowiedzialności. Wskazano pracownika pełniącego zastępstwo w czasie 

nieobecności. Przygotowywani do realizacji ustawy pracownicy merytoryczni uczestniczyli 

w szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne. Zdobytą wiedzę przekazywali 

pracownikom socjalnym tak, aby mogli oni w ramach pracy socjalnej pomagać wypełniać 

wnioski swoim podopiecznym.

Dodatkowo pozytywnie na efektywność realizacji zadania wpływa sprawnie 

funkcjonujący w jednostce system przepływu informacji. W dziale świadczeń rodzinnych 

pracownicy mają swoje rejestry przyjmowania wniosków, które dekretowane są przez 

Dyrektora Ośrodka. Przepływ danych jest uproszczony, gdyż od początku złożenia wniosku 

trafia on bezpośrednio do pracownika merytorycznego, który bez zbędnej zwłoki zajmuje się 

jego rozpatrywaniem. Ponadto, aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców OPS 

rozpowszechniał wszelkie dane/wytyczne dotyczące „Programu 500 plus” na stronie 

internetowej zarówno Ośrodka jak i Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, a także w informatorze 

samorządowym, który wydaje Urząd Miasta i Gminy. W siedzibie Ośrodka zostały również 

umieszczone wzory wypełnionych formularzy, aby osoby mogły zapoznać się ze sposobem 

prawidłowego ich wypełnienia. Dodatkowo w celu zachowania zasady szybkości 

postępowania pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych posiadają upoważnienia 

do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń 

wychowawczych w czasie nieobecności Dyrektora jednostki.

Na terminowość wypłaty świadczeń ogromny wpływ miała organizacja pracy 

jednostki. W początkowym okresie przyjmowania wniosków, oprócz Pani Anny Popiołek 

zaangażowani byli dodatkowi pracownicy - Pani Joanna Balińska -  Różycka - inspektor ds.
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funduszu alimentacyjnego oraz Pani Katarzyna Dwornik -  dyrektor Ośrodka. Ponadto 

zmieniono godziny otwarcia Działu Świadczeń Rodzinnych. We wtorki oraz czwartki 

pracownicy wykonują swoje obowiązki do godziny 17:00. Dłuższy czas pracy umożliwiał 

składanie wniosków, a także odbieranie podpisanych już decyzji administracyjnych osobom 

wykonującym zatrudnienie w godzinach porannych.

Sprawne przyjmowanie wniosków i ich rozpatrywanie odbywało się również dzięki 

systemowi komputerowemu oraz możliwości samodzielnego uzyskania lub weryfikacji 

informacji z Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego.

Reasumując, stwierdzić należy, że Ośrodek prowadził postępowania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa w granicach powszechnie obowiązujących norm. Działał 

wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej 

załatwienia. Na bieżąco realizował wypłatę świadczeń. W sposób należyty wykonywał 

zadania leżące wjego kompetencji. W sprawie nie stwierdzono przewlekłości oraz 

opieszałości organu.

Jednocześnie zaznaczyć należy, iż w okresie objętym kontrolą w rejestrze Wojewody 

Dolnośląskiego nie odnotowano żadnej skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej 

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

W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenie:

1. Utratę dochodu z tytułu zawieszenia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej 

stosować jedynie w przypadku, gdy zawieszenie zostało dokonane w rozumieniu art. 14a 

ust. Id ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 584, ze zm.).

Podstawa prawna: art. 2 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

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

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Za dochód rodziny przyjmować sumę dochodów członków rodziny. W przypadku 

otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez osobę uprawnioną która nie 

została wykazana w składzie rodziny we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego, jako członek rodziny, do dochodu nie wliczać kwoty wypłaconego 

świadczenia tej osobie.
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Podstawa prawna: art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

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

Termin wykonania: na bieżąco.

3. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób przejrzysty. Rozstrzygnięcie winno być 

sformułowane ze szczególną dbałością o jasność i precyzję wypowiedzi, musi być 

jednoznaczne i nie budzić jakichkolwiek wątpliwości. Rzetelnie określać okres i kwotę 

przyznanego świadczenia.

Podstawa prawna: art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

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

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 Dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi -  

Burmistrz Sobótki, trzeci włącza się do akt kontroli.

Do wiadom ości:
1. Pan Stanisław D obrowolski 

Burm istrz M iasta i Gminy Sobótka
2. a/a
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