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w Czernicy

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 8 - 9  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: Helena Sławska -  starszy inspektor wojewódzki oraz Małgorzata 

Siłka -  inspektor wojewódzki przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy 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 8 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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Czernicy w dniu 1.02.2017 r. Do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego nie wniesiono 

zastrzeżeń.



Pomocy Społecznej w Czernicy, do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia 

wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

2. Upoważnieniem Nr ŚW-OiSO.0052.2.2016 z dnia 1 kwietnia 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) upoważnił Panią Dominikę Ławniczak -  pracownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, do prowadzenia postępowań 

w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach 

decyzji.

3. Upoważnieniem Nr ŚW-C)iS0.0052.3.2016 z dnia 1 kwietnia 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) upoważnił Panią Paulę Stęplowską -  pracownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, do prowadzenia postępowań w sprawach 

świadczenia wychowawczego.

4. Upoważnieniem Nr ŚW-OiS0.0052.4.2016 z dnia 1 kwietnia 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) upoważnił Panią Monikę Różycką -  pracownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy, do prowadzenia postępowań w sprawach 

świadczenia wychowawczego.

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. Krystyna Zaraś - Kierownik Ośrodka
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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 31.10.2016 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Czernicy złożono 1 274 wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym 

777 wniosków w formie papierowej i 497 wniosków drogą elektroniczną.

W okresie od 1.04.2016 r. do 31.10.2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Czernicy wypłacił na podstawie decyzji administracyjnych 11 781 świadczeń.

Wydatkowano na ten cel środki z budżetu państwa w łącznej kwocie 5 807 961 zł. W okresie 

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

dla 1 238 rodzin, w tym dla 810 rodzin na drugie i kolejne dziecko. Natomiast dla 428 rodzin 

przyznano świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, uwzględniając kryterium 

dochodowe z dochodem 800 zł na osobę w rodzinie, dla 398 rodzin i dla 30 rodzin 

z kryterium dochodowym 1 200 zł na osobę w rodzinie.

Wydano łącznie 1303 decyzje administracyjne, w tym 22 decyzje odmowne, z czego 

16 decyzji z powodu przekroczenia kryterium dochodowego, 4 decyzje z powodu 

przekroczenia przez dziecko 18 roku życia i 2 decyzje z powodu braku orzeczenia 

o sprawowaniu opieki naprzemiennej po rozwodzie. Złożono 1 odwołanie od decyzji 

do organu II instancji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze pozostawiło w mocy decyzję 

organu właściwego.

Kontroli poddano dokumentację 20 spraw wraz z decyzjami dotyczącymi przyznania 

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

1.A.K. -  Nr GOPS-ŚW.8258.411.2016.MR z dnia 6.04.2016 r.

2.R.P. - Nr GOPS-ŚW.8258.1106.2016.MR z dn. 7.07.2016 r.

3.A.J. - Nr GOPS-ŚW.8258.567.2016.MR z dn. 19.05.2016 r.

4.P.B. - Nr GOPS-ŚW.8258.385.2016.MR z dn. 9.05.2016 r.

5.G.Sz. - Nr GOPS-ŚW.8258.1016.2016.MR z dn. 23.06.2016 r.

6.M.M. - Nr GOPS-ŚW.8258.1108.2016.MR z dn. 8.07.2016 r.

7.J.M.-N. - Nr GOPS-ŚW.8258.472.2016.MR z dn. 12.05.2016 r.

8.A.G. - Nr GOPS-ŚW.8258.470.2016.MR z dn. 12.05.2016 r.
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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.

Dokumenty ustalające dochód osoby/rodziny dołączane są do wniosku przez osoby 

wnioskujące.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W sprawie 3.A.P. w decyzji Nr GOPS-ŚW.8258.852.2016.DŁ z 9.06.2016 r. 

nieprawidłowo ustalono okres przyznania świadczenia dla pierwszego dziecka. Przyznano 

rodzinie świadczenie wychowawcze na okres od 1.04.2016 r. do 30.09.2017 r. na dwoje 

dzieci, które legitymują się orzeczeniami o niepełnosprawności, ważnymi do 17.07.2017 r. 

(Mateusz) i do 31.07.2017 r. (Fabian). Dochód na osobę w rodzinie wynosi 909,37 zł. 

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195, ze zm.), w przypadku gdy prawo 

do świadczenia wychowawczego uzależnione jest od niepełnosprawności dziecka, prawo 

do świadczenia wychowawczego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa 

termin ważności orzeczenia.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił: „Świadczenie na dziecko Fabian P. pomimo kończącego się 

orzeczenia o niepełnosprawności w lipcu 2017 r. zostało przyznane do końca września 

2017 r., ponieważ jest on drugim dzieckiem i jego świadczenie nie jest zależne od dochodu. 

Świadczenia na dziecko Mateusz P. zostały przyznane do 30 września 2017 r. z powodu 

problemów z systemem informatycznym, który nie zatrzymał świadczenia w momencie
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Organ administracji musi w uzasadnieniu decyzji wskazać, że odstąpił od jego 

sporządzenia z uwagi na to, że uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił, że: „ W decyzjach o przyznaniu świadczenia wychowawczego 

w podstawie prawnej decyzji ogólnie wskazywano na przepisy ustawy z dnia 11 lutego 

2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, 

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

postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze. W decyzjach, które częściowo 

uwzględniały żądanie strony -  w uzasadnieniu decyzji wskazywano uzasadnienie faktyczne 

i prawne decyzji.

W decyzjach, które w całości uwzględniały żądanie strony korzystając z art. 107 kpa 

odstąpiono od wyczerpującego uzasadnienia decyzji. Uzasadnienie w tych przypadkach 

zawierało zapis o treści „Stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 

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

złożonego wniosku stwierdzam, iż wnioskodawca spełnia warunki do otrzymania 

świadczenia wychowawczego. W związku z powyższym orzeczono jak  na wstępie. Decyzje, 

które częściowo uwzględniają żądanie strony i decyzje odmawiające przyznania 

świadczenia wychowawczego zawierają szczegółowe uzasadnienie, w którym wyjaśnione 

są powody podjęcia decyzji”. (...) Od dnia kontroli decyzje będą wydawane zgodnie 

ze wskazówkami oraz będą zawierały dokładną podstawę prawną z przytoczeniem 

konkretnych przepisów prawa ”.
(Dowód: akta kontroli, str. 29-30)

W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenia:

1. Decyzje administracyjne dot. przyznawania pomocy sporządzać zgodnie z art. 107 § 1 

k.p.a. Decyzja winna zawierać m.in.: powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, 

uzasadnienie faktyczne i prawne. W podstawie prawnej powoływać właściwe przepisy 

prawa, w uzasadnieniu faktycznym i prawnym decyzji podawać fakty, które organ uznał za 

udowodnione, dowody, na których się oparł, przyczyny, z powodu, których innym 

dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej oraz wyjaśniać podstawę prawną 

podjętej decyzji. W przypadku odstąpienia od uzasadnienia decyzji powołać się na art. 107 

§ 4 k.p.a.

Podstawa prawna: art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 23, ze zm.)

Termin wykonania: na bieżąco.
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