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Pani
Anna Zatyka
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piławie Górnej

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 16-17 października 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 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 2017 r., poz. 1851) zespół kontrolerów: 

Małgorzata Siłka - inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu, Marta Bożek -  starszy 

inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym, 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia 

wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, z tytułu urodzenia 

dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 

w czasie porodu, prawidłowości stosowania przepisów ww. ustaw, terminowości załatwiania 

spraw, efektywności realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

obejmowała okres od 1.04.2016 r. do 16.10.2017 r., natomiast zadań wynikających 

z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” od 1.01.2017 r. do 16.10.2017 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2016 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2017 r. Ustalenia dokonane 

w trakcie kontroli zostały przedstawione w Projekcie Wystąpienia Pokontrolnego



doręczonego Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej w dniu 

13.11.2017 r. Do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

Jednostką kieruje Pani Anna Zatyka, powołana na stanowisko Dyrektora Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Piławie Górnej od dnia 1 czerwca 1990 r. Pani Anna Zatyka ponosi 

odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie objętym kontrolą.

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działania Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Piławie Górnej w zakresie przyznawania i wypłacania świadczenia 

wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł.

W okresie objętym kontrolą realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci zajmowali się następujący pracownicy:

1. Pani Agnieszka Łukowicz -  samodzielny referent (zatrudniona od 4 kwietnia 2016 r.),

2. Pani Justyna Gołębiowska -  pomoc administracyjna (zatrudniona od 8 kwietnia 2016 r.

do 23 września 2016 r.).

Burmistrz Piławy Górnej wydał następujące upoważnienia:

1. Zarządzeniem Nr 23/2016 z dnia 23 lutego 2016 r., na podstawie art. 10 ust. 2 

w związku z 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 Dyrektora Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Piławie Górnej do prowadzenia postępowań w sprawie 

świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 

administracyjnych.

2. Pismem Nr 5/2017 z dnia 24 lutego 2017 r., na podstawie art. 10 ust. 13 ustawy z dnia 

4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1860) upoważnił Panią Annę Zatykę - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Piławie Górnej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w zakresie 

realizacji zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin.

3. Pismem Nr 46/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 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 Babińską-Staniszczak -  starszego pracownika



socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej do wydawania decyzji 

administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu realizacji zadań 

wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, podczas 

nieobecności Pani Anny Zatyki -  Dyrektora Ośrodka.

Ilekroć poniżej jest mowa o:

1. ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci -  należy przez to rozumieć ustawę 

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1851),

2. ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1860),

3. rozporządzeniu z dnia 18 lutego 2016 r. -  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), w treści obowiązującej do dnia 31.07.2017 r.,

4. rozporządzeniu z dnia 27 lipca 2017 r. -  należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu 

postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu 

informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach

0 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1465), w treści 

obowiązującej od dnia 1.08.2017 r.,

5. rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2016 r. -  należy przez to rozumieć rozporządzenie 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe 

świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie

1 nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały 

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z 2016 r., poz. 2234),

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

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

Podczas kontroli dokumenty udostępniała i wyjaśnień udzielała:

1. Pani Anna Zatyka - Dyrektor Ośrodka.



Informacje ogólne:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej został powołany na mocy Uchwały 

Nr XI/50/90 Miejskiej Rady Narodowej w Piławie Górnej z dnia 25 kwietnia 1990 r.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek działał w oparciu o:

- Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 8/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej (w treści obowiązującej do 

14.12.2016r.),

- Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 8/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie Górnej (w treści obowiązującej 

od 15.12.2016 r.),

- Statut przyjęty Uchwałą Nr 170/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 

24 czerwca 2009 r. (ze zmianami).

Świadczenia wychowawcze oraz jednorazowe świadczenia w wysokości 4000 zł, 

wypłacane są przelewem na wskazane przez wnioskodawców konta bankowe oraz 

sporadycznie, na wniosek klienta, gotówką w kasie Ośrodka.

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

1. Realizacja zadań wynikających 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 2017 r., poz. 

1851).

W okresie od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie 

Górnej wpłynęło 499 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym za 

pomocą systemu teleinformatycznego 46, z czego:

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny -  0,

- udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych -  3,

- systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną -  43,

- systemu wskazanego w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem 

do spraw informatyzacji -  0.



W okresie tym wpłynęło 390 wniosków na pierwsze dziecko oraz 109 wniosków na 

drugie i kolejne dzieci. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko pobrało 297 rodzin, 

z czego:

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

- 25 z dzieckiem niepełnosprawnym z dochodem do 1 200,00 zł/osobę.

Ośrodek wypłacił na podstawie decyzji administracyjnych 5 764 świadczenia 

w formie pieniężnej na łączną kwotę 2 831 380 zł, dla 406 rodzin oraz 148 świadczeń 

w formie opłaconych usług na łączną kwotę 58 785,50 zł dla 27 rodzin.

Bez rozpatrzenia z powodu niewywiązania się z obowiązku uzupełnienia/poprawienia 

danych zawartych we wniosku lub niedostarczenia brakujących dokumentów pozostawiono 

3 wnioski. Do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, jako instytucji 

właściwej do realizacji zadań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

przekazano 5 wniosków.

W powyższym okresie Ośrodek wydał 492 decyzje administracyjne w sprawach 

świadczeń wychowawczych, w tym 40 decyzji odmownych z powodu przekroczonego 

kryterium dochodowego. Od treści 4 decyzji strony wniosły odwołania, które zostały 

przekazane do organu II instancji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze:

- 2 decyzje utrzymało w mocy,

- 2 decyzje uchyliło i przekazało sprawy do ponownego rozpatrzenia. Po przeprowadzonym 

postępowaniu Ośrodek ponownie odmówił udzielenia świadczenia.

W okresie od 1.01.2017 r. do 30.09.2017 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Piławie 

Górnej wpłynęło 407 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym za 

pomocą systemu teleinformatycznego 45, z czego:

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny — 0,

- udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych -  0,

- systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną- 44,

- systemu wskazanego w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem do 

spraw informatyzacji - 1.

W okresie tym wpłynęło 307 wniosków na pierwsze dziecko oraz 94 wnioski na 

drugie i kolejne dzieci. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko pobiera 290 rodzin, 

z czego:

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



- 17 z dzieckiem niepełnosprawnym z dochodem do 1 200,00 zł/osobę.

Ośrodek wypłacił na podstawie decyzji administracyjnych 6 494 świadczenia 

pieniężne na łączną kwotę 2 908 171 zł, dla 401 rodzin oraz 178 świadczeń w formie 

opłacania usług na łączną kwotę 67 028,20 zł dla 22 rodzin. 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 5 wniosków.

W powyższym okresie Ośrodek wydał 379 decyzji administracyjnych w sprawach 

świadczeń wychowawczych, w tym 16 decyzji odmownych z powodu przekroczonego 

kryterium dochodowego. Od treści wydanych decyzji żadna ze stron nie wniosła odwołania 

do organu II instancji.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania świadczeń 

wychowawczych, w tym decyzje administracyjne o następujących numerach:

1.W.B. -  OPS.45-ŚW.212.2016 z dnia 4.05.2016 r.

2.A.B. -  OPS.45-ŚW. 164.2016 z dnia 4.05.2016 r..

OPS.45-ŚW. 164/2.2016 z dnia 29.12.2016 r.,

OPS.45-ŚW.951.164.2017 z dnia 13.09.2017 r.

3.A.B. -  OPS.45-/127.2016 z dnia 20.04.2016 r.,

OPS.45-ŚW.259.127.2017 z dnia 26.09.2017 r.

4.W.B. -  OPS.45-ŚW.229.2016 z dnia 30.05.2016 r.,

OPS.45-ŚW.229/2.2016 z dnia 17.10.2016 r.

5.D.A. -  OPS.45-ŚW.288.2016 z dnia 9.05.2016 r.,

OPS.45-ŚW.92.288.2017 z dnia 20.09.2017 r.

6.J.L. -  OPS.45-ŚW.255.2016 z dnia 5.05.2016 r.,

OPS.45.ŚW-1221.255.2017 z dnia 31.08.2017 r.

7.M.D. -  OPS.45-ŚW. 107.2016 z dnia 20.04.2016 r.,

OPS.45-ŚW. 1170.107 z dnia 25.08.2017 r.

8.A.B. -  OPS.45-ŚW.243.2016 z dnia 5.05.2016 r.,

OPS.45-ŚW.907.243.2017 z dnia 4.09.2017 r.

9.A.B. -  OPS.45-ŚW. 129.2016 z dnia 21.04.2016 r.,

OPS.45-ŚW.1206.129.2017 z dnia 28.08.2017 r.
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10.A.M. -  OPS.45-ŚW.369.2016 z dnia 25.05.2016 r.,

OPS.45-ŚW.369.2017 z dnia 6.10.2017 r.

11.A.M. -  OPS.45-ŚW.22.2016 z dnia 18.04.2016 r.,

OPS.45.ŚW-23.22.2017 z dnia 30.08.2017 r.

12.A.Sz. -  OPS.45-ŚW.81.2016 z dnia 19.04.2016 r.,

OPS.45-ŚW.878.81.2017 z dnia 26.09.2017 r.

13.A.D. -  OPS.45-ŚW.100.2016 z dnia 20.04.2016 r.,

OPS.45-ŚW. 100/2.2017 z dnia 21.08.2017 r.,

OPS.45.ŚW-99.100.2017 z dnia 1.09.2017 r.

14.K.R. -  OPS.45-ŚW.96.2016 z dnia 19.04.2016 r.,

OPS.45.ŚW-96.2017 z dnia 31.08.2017 r.

15.M.P -  OPS.45-ŚW.74.2016 z dnia 22.04.2016 r„

OPS.45-SW.74.2017 z dnia 1.09.2017 r.

16.J.G. -  OPS.45-ŚW.536.2016 z dnia 11.09.2017 r.,

OPS.45-ŚW.536.2017 z dnia 11.09.2017 r.

17.M.Z. -  OPS.45-ŚW.80.2016 z dnia 19.04.2016 r.,

OPS.45-ŚW.80.2017 z dnia 3.08.2017 r.

18.L.M. -  OPS.45-ŚW.338.2016 z dnia 16.05.2016 r.,

OPS.45-ŚW.338.2017 z dnia 3.08.2017 r.

19.K.K. -  OPS.45-ŚW.521.2P17 z dnia 31.05.2017 r.,

OPS.45-ŚW.521.2017 z dnia 1.09.2017 r.

20.A.C. -  OPS.45-ŚW.532.2P17 z dnia 25.08.2017 r.,

OPS.45-ŚW.532.2017 z dnia 25.08.2017 r.

21.A.M.-K.- OPS.45-ŚW.29.2017 z dnia 10.08.2017 r.

22.A.P-.J. -  OPS.45-ŚW.247.2017 z dnia 28.08.2017 r.

23.A.R. -  OPS.45-ŚW. 146.2017 z dnia 31.08.2017 r.,

OPS.45-SW.146.2016 z dnia 21.04.2016 r.

24.M.P.- OPS.45-ŚW.181.2016 z dnia 8.04.2016 r.,

OPS.45-ŚW.181.2017 z dnia 29.08.2017 r.

25.A.D. -  OPS.45-ŚW.511.2017 z dnia 5.04.2017 r.

26.M.Z. -  OPS.45.ŚW.360.2016 z dnia 15.05.2016 r.,

OPS.45-ŚW.360.2017 z dnia 6.10.2017 r.

27.M.W. - OPS.45-ŚW. 165.2016 z dnia 27.04.2016 r.,

OPS.45.ŚW-976.165.2017 z dnia 28.08.2017 r.
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28.A.Z. -  OPS.45-ŚW.216.2016 z dnia 4.05.2016 r.,

OPS.45.ŚW-223.216.2017 z dnia 20.09.2017 r.

29.M.P. - OPS.45-ŚW. 199/2.2016 z dnia 9.11.2016 r„

OPS.45-ŚW. 199/3.2016 z dnia 30.01.2017 r„

OPS.45-ŚW. 199/4.2016 z dnia 15.02.2017 r.,

OPS.45-ŚW. 199.2017 z dnia 18.09.2017 r.

30.T.P. -  OPS.45-ŚW.208.2016 z dnia 28.04.2016 r.,

OPS.45-ŚW.91.208.2017 z dnia 28.09.2017 r.

31. A.S. -  OPS.45-ŚW.509.274.2017 z dnia 29.08.2017 r.

32.A.S. -  PPS.45-ŚW.180.2016 z dnia 26.04.2016 r.,

OPS.45-ŚW.1191.180.2017 z dnia 11.09.2017 r.

33.1.P. -  OPS.45-ŚW.471.2016 z dnia 7.11.2016 r..

OPS.45-ŚW. 1342.471.2017 z dnia 6.09.2017 r.

34.M.Ż. -  OPS.45.ŚW. 1350.543.2017 z dnia 22.09.2017 r.

35.M.S. -  OPS.45-ŚW.437.2016 z dnia 1.08.2016 r„

OPS.45-ŚW.1134.437.2017 z dnia 10.08.2017 r.

36.D.S. - OPS.45-ŚW.136.2016 z dnia 25.04.2016 r.,

OPS.45-ŚW. 136/2.2016 z dnia 28.11.2016 r.,

OPS.45-ŚW-1269.136.2017 z dnia 30.08.2017 r.

37.B.T. -  OPS.45-ŚW. 184.2016 z dnia 4.05.2016 r.,

OPS.45-ŚW-280.184.2017 z dnia 22.09.2017 r.

38.1.W. -  OPS.45-ŚW.234.2016 z dnia 29.04.2016 r.,

OPS.45-ŚW-1119.234.2017 z dnia 21.09.2017 r.

39.M.W. -  OPS.45-ŚW.298.2016 z dnia 10.05.2016 r.,

OPS.45-ŚW-296.298.2017 z dnia 14.09.2017 r.

40.K.P. -  OPS.45-ŚW. 102.2016 z dnia 19.04.2016 r„

OPS.45-ŚW.1071.102.2017 z dnia 28.09.2017 r.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację w sprawie:

o 47 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 15 rodzin bez dziecka 

niepełnosprawnego, pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, 

z dochodem do 800,00 zł/osobę,
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o 51 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 15 rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym, pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, 

z dochodem do 1200,00 zł/osobę, 

o 17 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. 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 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 składkach na ubezpieczenie 

zdrowotne za dany okres,

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

podatnika.

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 lub 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 o wysokości uzyskanego w roku



kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego 

opodatkowaniu.

W związku z wejściem w życie od dnia 1 sierpnia 2017 r. nowych przepisów dotyczących 

ustalania dochodu rodziny, w celu określenia dochodu osób rozliczających się na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne, do wniosku dołączano zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, 

zawierające informacje o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku 

oraz wysokości opłaconego podatku - w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki 

ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Dochód ustalano zgodnie 

z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. 

w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na 

podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne (M. P. z 2017 r., poz. 766).

W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku dołączone były 

dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie. 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 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 skontrolowanych decyzjach w sposób prawidłowy określano jej składniki. Decyzje 

zawierały oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, 

powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, 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 nie



zawsze wskazywano kwotę należnego świadczenia za daną część miesiąca, wskazywano 

okres za jaki świadczenie przysługiwało. Wydawane decyzje przyznające świadczenia były 

z mocy prawa natychmiast wykonalne. Decyzje administracyjne wydawano w terminie 

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

Oświadczenia strony oraz członków rodziny o dochodach 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 sprawach nr 2 (A.B.) i 36 (D.S.) w przypadku urodzenia dziecka oraz w sprawach nr 11 

(A.M.), 28 (A.Z.) i 37 (B.T.) w przypadku ukończenia przez dziecko 18. roku życia 

w decyzjach administracyjnych nie wskazano w jakiej wysokości przysługuje świadczenie 

za niepełny miesiąc. Art. 107 k.p.a. w sposób jasny i precyzyjny wskazuje, jakie składniki 

winna zawierać decyzja. Mając powyższe na uwadze, powinna ona być sformułowana ze 

szczególną dbałością o jasność i precyzję wypowiedzi, musi być jednoznaczna i nie budzić 

jakichkolwiek wątpliwości. W rozstrzygnięciu winna być przywołana faktyczna kwota 

należna za daną część miesiąca.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„ Obsługą zadania „ Świadczenie wychowawcze ” zapewnia Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

Firma TOP — TEAM z Warszawy, z której programu korzystamy od początku realizacji 

ustawy, tj. od 01 kwietnia 2016 roku.

W trakcie korzystania okresowo dokonywane były i są przez Firmę TOP -  TEAM  

aktualizacje programu, na których efekt końcowy pracownik go obsługujący nie miał 

wpływu.

W wymienionych przypadkach świadczenia wychowawcze były przyznane prawidłowo, tj. 

na okres uprawniający do nich, jednak system w tym czasie generował decyzje bez 

podziału świadczenia na liczbą dni uprawniających do jego przyznania.

Uzasadnienie decyzji, m. in. określenie faktycznie przyznanej kwoty za niepełny miesiąc, nie 

zostało rozbudowane z powodu przeoczenia pracownika.

Natomiast nałeży zaznaczyć, że listy wypłat były sporządzane z prawidłowo wyliczonymi 

świadczeniami (w przypadku uprawnień za niepełny miesiąc kalendarzowy).

(dowód: akta kontroli, str. 31)



2. W sprawie nr 10 (A.M.) stwierdzono, iż członek rodziny podjął zatrudnienie 14.09.2016 r. 

Ustalając dochód rodziny błędnie przyjęto, jako dochód uzyskany kwotę średniego 

wynagrodzenia z dwóch miesięcy (październik -  listopad) zamiast z miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku 

uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna 

prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo 

do świadczenia wychowawczego, dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka 

rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, 

powiększonego o kwotę dochodu osiągniętego za miesiąc następujący po miesiącu, 

w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na 

jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Do wniosku 

należało wówczas dołączyć dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez 

członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie 

dochodu (§ 2 ust. 2 pkt 1 lit. k rozporządzenia z dnia 18 lutego 2016 r. -  w treści 

obowiązującej do 31.07.2017 r.).

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„ W/Wymieniona składając Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na 

okres zasiłkowy 2017/2018 ujawniła, że w poprzednim okresie pracowała, czego nie 

zgłosiła w trakcie pobierania świadczenia.

W związku z tym została poproszona o potwierdzenie tego faktu w formie zaświadczenia od 

byłego pracodawcy, który w zaświadczeniu z dnia 30 sierpnia 2017 roku podał średnie 

wynagrodzenie za X  i X I 2016 roku, zamiast wynagrodzenia za X  2016 roku, co umknęło 

pracownikowi załatwiającemu Jej sprawę.

Obecnie Pani M. została poproszona o dostarczenie prawidłowego zaświadczenia 

potwierdzające miesięczny dochód za październik 2016 roku, do czego zobowiązała się 

w najbliższym czasie”.

(dowód: akta kontroli, str. 31)

2. Efektywność realizacji zadania w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej otrzymał w 2016 r. dotację z budżetu 

państwa na realizację ustawy w kwocie 2 888 000 zł, w tym na wdrożenie ustawy 13 000 zł. 

Poniesione w tym okresie bieżące wydatki na wdrożenie ustawy wyniosły 13 000 zł.
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Ponadto w 2016 r. z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano na obsługę 

świadczeń kwotę 42 710 zł, w tym, na wydatki bieżące 37 710 zł, z czego na wynagrodzenie 

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 31 265 zł oraz na wydatki inwestycyjne 

5 000 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej terminowo rozpatrzył wszystkie 

skontrolowane w jednostce 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 (zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy -  

w treści obowiązującej do 31 lipca 2017 r.).

W rezultacie wszystkim wnioskującym, którzy złożyli poprawnie wypełniony wniosek 

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

bez zbędnej zwłoki.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż skuteczność i efektywność realizacji 

zadania została zachowana.

W celu sprawnego, bezkolizyjnego wdrożenia zadania na terenie gminy wszyscy 

pracownicy Ośrodka zostali zapoznani z zasadami przyznawania świadczeń. Zostali oni 

zaangażowani do wydawania formularzy oraz udzielania informacji. Wydawanie wniosków

0 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego rozpoczęto 2 marca 2016 r. w trzech 

punktach:

- siedzibie Ośrodka,

- biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy,

- holu Miejskiego Ośrodka Kultury. Ponadto wnioski udostępnione zostały na stronie 

internetowej zarówno Ośrodka jak i Urzędu Miasta.

W celu usprawnienia procesu przyznawania i wypłacania świadczeń Ośrodek zatrudnił 

na umowę o pracę 1 osobę, która uczestniczyła w dwóch szkoleniach zewnętrznych z zakresu 

omawianej tematyki. W związku z tym, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej jest 

małą jednostką w realizację Programu „RODZINA 500+” zostali zaangażowani, poza 

główną księgową wszyscy pracownicy, tj. samodzielni referenci, pracownicy socjalni

1 asystent rodziny. Obsługa odbywała się na bieżąco w godzinach pracy Ośrodka (od 7:30 do
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15:30). Praca została zorganizowana tak, by pracownicy socjalni oraz asystent rodziny mogli 

właściwie i należycie wykonywać swoje obowiązki służbowe wynikające z zakresu 

czynności. Całość koordynowała Dyrektor Ośrodka Anna Zatyka, która na bieżąco 

instruowała pracowników i służyła im pomocą w razie konieczności. Takim wsparciem 

służyła również Pani Bożena Kopczyk zajmująca się obsługą świadczeń rodzinnych 

i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Informacje dotyczące Programu „Rodzina 500+” były udostępnione na tablicach ogłoszeń 

Ośrodka Pomocy Społecznej (wewnętrzne i zewnętrzna), tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na 

stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz 

w lokalnej prasie „Wieści z Piławy Górnej” .

3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

„Za życiem”.

Wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego 

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 

jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu 

realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860).

W okresie od 1.01.2017 r. do 16.10.2017 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Piławie Górnej wpłynął 1 wniosek o ustalenie prawa do świadczenia. Pomoc przyznano 

1 osobie na kwotę 4 000 zł.

Ośrodek wydał 1 decyzję administracyjną w sprawie jednorazowego świadczenia. 

Nie wydał żadnej decyzji odmownej. Od treści wydanej decyzji strona nie wniosła odwołania 

do organu II instancji.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania jednorazowego 

świadczenia, w tym decyzję administracyjną o następującym numerze:

l.L .D . -  OPS.45-ZŻ.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź 

odmowie przyznania świadczenia jest wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego 

świadczenia wraz z kompletem dokumentów. Na złożonym wniosku widniał stempel 

opatrzony datą wpływu. Wniosek zawierał dane dotyczące osoby ubiegającej się o ustalenie



prawa do jednorazowego świadczenia oraz dane dziecka, na które ustalane było prawo 

do pomocy. Z wnioskiem o udzielenie pomocy zwrócił się opiekun prawny dziecka 

przedkładając stosowne zaświadczenie sądu ustanawiające go opiekunem prawnym 

małoletniego. Pomimo iż z wnioskiem o ustalenie prawa do pomocy zwrócił się opiekun 

prawny do wniosku dołączył stosowne zaświadczenia lekarskie tj.

* zaświadczenia potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 

w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie neonatologii;

* zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie 

później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.

Oprócz powyższych zaświadczeń w aktach znajdował się dokument stwierdzający 

tożsamość osoby ubiegającej się oraz akt urodzenia dziecka.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż postępowanie w przedmiocie ustalania 

prawa do jednorazowego świadczenia prowadzone było terminowo. W skontrolowanej 

decyzji w sposób prawidłowy określano jej składniki. Decyzja zawierała oznaczenie organu 

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

rozstrzygnięcie, 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 oraz kwotę przyznanego świadczenia. Świadczenie przyznano 

i wypłacono w kwocie 4 000 zł jednorazowo. Decyzję administracyjną wydano w terminie 

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

W toku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do wszystkich kontrolowanych zagadnień, 

stwierdza się następujące nieprawidłowości:

- brak wskazania w decyzji wysokości świadczenia przysługującego za niepełny miesiąc,

- błędnie udokumentowany dochód członka rodziny uzyskany z tytułu zatrudnienia.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami 

wydaje się następujące zalecenia:

G>%
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1. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc 

kalendarzowy w decyzjach administracyjnych wskazywać faktyczną kwotę przyznanego 

świadczenia za niepełny miesiąc.

Podstawa prawna: art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

Termin wykonania: na bieżąco.

2. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, 

przyjmować dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz 

wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po 

miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 lit. i rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach 

o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być 

zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1465).

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 Piławy Górnej, trzeci włącza się do akt kontroli.

Do w iadom ości:
1. Pani Zuzanna Bielawska

Burm istrz Piławy Górnej
2. a/a
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