
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ')  lutego 2018 r.

ZP-KNPS.431.8.1.2018.MS

Pan
Robert Bąk
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielawie

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 8-9 stycznia 2018 r., na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t. j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2234 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 ze zm.) 

oraz 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) zespół kontrolerów: M ałgorzata Siłka - inspektor 

wojewódzki, przewodniczący zespołu, Urszula Szczeblowska -  starszy inspektor 

wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę problem ową w trybie zwykłym, 

w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie, w  zakresie ustalenia prawa do świadczenia 

wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 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 1.10.2017 r. do 8.01.2018 r., natomiast zadań wynikających z ustawy 

o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem” od 1.01.2017 r. do 8.01.2018 r.



Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w  dniu 11 grudnia 2017 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2018 r. Ustalenia dokonane 

w  trakcie kontroli zostały przedstawione w Projekcie Wystąpienia Pokontrolnego 

doręczonego Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie w dniu 16.02.2018 r. 

Do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

Funkcję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w  Bielawie od dnia 1 maja 2016 r. 

pełni Pan Robert Bąk, na podstawie porozumienia zmieniającego umowę o pracę. Pan Robert 

Bąk ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie objętym kontrolą.

W ojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie działania Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bielawie w zakresie przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego oraz 

jednorazowego świadczenia w  wysokości 4 000,00 zł.

W okresie objętym kontrolą realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci zajmowali się następujący pracownicy:

1. Pan Robert Bąk -  Dyrektor OPS,

2. Pan Michał Słota -  Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

3. Pani Magdalena Bobula -  Inspektor,

4. Pani Joanna Łacny -  Inspektor,

5. Pani M agdalena Czop -  Inspektor,

6. Pani Agnieszka Piasecka -  Referent,

7. Pani Marzena Ogórek -  Referent,

8. Pani Karolina Wilk -  Referent,

9. Pani Katarzyna Lechocka -  Pracownik administracyjny (umowa na zastępstwo 

za Panią Magdalenę Czop od dnia 1.08.2017 r.),

10. Pani M artyna Badyna -  Pomoc administracyjna od dnia 8.12.2017 r., (wcześniej, 

tj. od 7.06.2017 r. do 7.12.2017 r. staż z PUP),

11. Pani M agdalena Radziejewska -  Pomoc administracyjna od dnia 8.12.2017 r., 

(wcześniej, tj. od 7.06.2017 r. do 7.12.2017 r. staż z PUP).

Burmistrz Miasta Bielawa wydał następujące pisma:

1. Upoważnienie z dnia 1 maja 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.
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195) dla Pana Roberta Bąka -  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie 

do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także 

do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

2. Upoważnienie z dnia 2 stycznia 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) w związku z art. 3 pkt 11 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.), dla Pana Roberta 

Bąka -  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w  Bielawie do prowadzenia 

postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego 

dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, i do wydawania decyzji 

administracyjnych w tych sprawach.

3. Upoważnienie z dnia 2 stycznia 2017 r., na podstawie art. 10 w związku z art. 2 pkt 11 

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

z 2016 r., poz. 195 ze zm.) dla Pana Michała Słoty -  Kierownika Działu Świadczeń 

Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie 

do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia wychowawcze oraz 

wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

4. Upoważnienie z dnia 2 stycznia 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) w związku z art. 3 pkt 11 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

0 świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.), dla Pana Michała 

Słoty -  Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w  Bielawie do prowadzenia postępowań w  sprawach 

jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego 

zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży

1 rodzin „Za życiem”, i do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

5. Upoważnienie z dnia 2 stycznia 2017 r., na podstawie art. 10 w  związku z art. 2 pkt 11 

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

z 2016 r., poz. 195 ze zm.) dla Pani Magdaleny Bobuli -  pracownika Działu 

Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie 

do prowadzenia postępowań w  sprawach świadczeń wychowawczych.
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6. Upoważnienie z dnia 2 stycznia 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) w związku z art. 3 pkt 11 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

0 świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.), dla Pani Magdaleny 

Bobuli -  pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Bielawie do prowadzenia postępowań w sprawach 

jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego 

zaświadczenie, o którym mowa w  art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży

1 rodzin „Za życiem”.

7. Upoważnienie z dnia 2 stycznia 2017 r., na podstawie art. 10 w związku z art. 2 pkt 11 

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

z 2016 r., poz. 195 ze zm.) dla Pani Magdaleny Czop -  pracownika Działu Świadczeń 

Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie 

do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.

8. Upoważnienie z dnia 2 stycznia 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) w związku z art. 3 pkt 11 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

0 świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.), dla Pani Magdaleny 

Czop -  pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w  Ośrodku 

Pomocy Społecznej w  Bielawie do prowadzenia postępowań w sprawach 

jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego 

zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży

1 rodzin „Za życiem”.

9. Upoważnienie Nr OR.077.59.2017 z dnia 28 lipca 2017 r., na podstawie art. 10 

w  związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w  wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.) dla Pani Katarzyny 

Lechowskiej -  pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych 

w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie do prowadzenia postępowań w sprawach 

świadczeń wychowawczych.

10. Upoważnienie N r OR.077.60.2017 z dnia 28 lipca 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) w związku z art. 3 pkt 11 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28
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listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.), dla 

Pani Katarzyny Lechowskiej -  pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych 

i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Bielawie do prowadzenia 

postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego 

dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w  art. 4 ust. 3 ustawy 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

11. Upoważnienie z dnia 2 stycznia 2017 r., na podstawie art. 10 w związku z art. 2 pkt 11 

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

z 2016 r., poz. 195 ze zm.) dla Pani Agnieszki Piaseckiej -  pracownika Działu 

Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie 

do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.

12. Upoważnienie z dnia 2 stycznia 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) w związku z art. 3 pkt 11 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

0 świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.), dla Pani Agnieszki 

Piaseckiej -  pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w  Bielawie do prowadzenia postępowań w sprawach 

jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego 

zaświadczenie, o którym mowa w  art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży

1 rodzin „Za życiem”.

13. Upoważnienie z dnia 2 stycznia 2017 r., na podstawie art. 10 w związku z art. 2 pkt 11 

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

z 2016 r., poz. 195 ze zm.) dla Pani Joanny Łacny -  pracownika Działu Świadczeń 

Rodzinnych i Alimentacyjnych w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie 

do prowadzenia postępowań w  sprawach świadczeń wychowawczych.

14. Upoważnienie z dnia 2 stycznia 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) w  związku z art. 3 pkt 11 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.), dla Pani Joanny 

Łacny -  pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Bielawie do prowadzenia postępowań w sprawach 

jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego
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zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem”.

15. Upoważnienie z dnia 2 stycznia 2017 r., na podstawie art. 10 w związku z art. 2 pkt 11 

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

z 2016 r., poz. 195 ze zm.) dla Pani Jolanty Badurak -  pracownika Działu Świadczeń 

Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie 

do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.

16. Upoważnienie z dnia 2 stycznia 2017 r., na podstawie art. 10 w związku z art. 2 pkt 11 

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

z 2016 r., poz. 195 ze zm.) dla Pani Marzeny Ogórek -  pracownika Działu Świadczeń 

Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie 

do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.

17. Upoważnienie z dnia 2 stycznia 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) w  związku z art. 3 pkt 11 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

0 świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.) dla Pani Marzeny 

Ogórek -  pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Bielawie do prowadzenia postępowań w sprawach 

jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego 

zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży

1 rodzin „Za życiem”.

18. Upoważnienie z dnia 2 stycznia 2017 r., na podstawie art. 10 w związku z art. 2 pkt 11 

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

z 2016 r., poz. 195 ze zm.) dla Pani Karoliny Wilk -  pracownika Działu Świadczeń 

Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Bielawie 

do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych.

19. Upoważnienie z dnia 2 stycznia 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) w związku z art. 3 pkt 11 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.) dla Pani Karoliny 

Wilk -  pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w  Bielawie do prowadzenia postępowań w sprawach



jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego 

zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w  ciąży 

i rodzin „Za życiem”.

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 ze zm.),

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 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 m ają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach

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

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

M inistra 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),

5. 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 ze zm.).

Podczas kontroli dokumenty udostępniali i wyjaśnień udzielali:

1. Pan Robert Bąk -  Dyrektor Ośrodka,

2. Pan Michał Słota -  Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych OPS. 

Informacje ogólne:

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bielawie został powołany na mocy Uchwały 

Nr X/54/90 Miejskiej Rady Narodowej w Bielawie z dnia 27 kwietnia 1990 r.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek działał w  oparciu o:

-  Regulamin Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Nr 32.2016 z dnia 28 grudnia 

2016 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie,

7



Statut przyjęty uchwałą Nr XXI/229/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 marca 2012 r.

Świadczenia wychowawcze oraz jednorazowe świadczenia w  wysokości 4 000,00 zł, 

wypłacane są przelewem na wskazane przez wnioskodawców konta bankowe lub w kasie 

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.

Ośrodek czynny jest w  poniedziałek, środę i czwartek od 7:30 do 15:30, wtorek

od 7:30 do 16:30, piątek od 7:30 do 14:30.

• 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, ze zm.).

W okresie od 1.08.2017 r. do 31.12.2017 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej 

w  Bielawie wpłynęło 1615 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres 

zasiłkowy 2017-2018, w tym za pom ocą systemu teleinformatycznego 326, z czego:

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny -  1,

- udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych -  6,

- systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną -  313,

- systemu wskazanego w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem 

do spraw informatyzacji -  6.

W okresie tym wpłynęło 1 108 wniosków na pierwsze dziecko oraz 507 wniosków 

na drugie i kolejne dzieci. W okresie od 1.10.2017 r. do 31.12.2017 r. świadczenie 

wychowawcze na pierwsze dziecko pobrało 910 rodzin, z czego:

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

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

Ośrodek wypłacił na podstawie decyzji administracyjnych 6 123 świadczenia 

na łączną kwotę 3 055 826,00 zł, dla 1 481 rodzin. Bez rozpatrzenia z powodu niewywiązania 

się z obowiązku uzupełnienia/poprawienia danych zawartych we wniosku lub niedostarczenia 

brakujących dokumentów pozostawiono 18 wniosków. Do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki 

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

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przekazano 25 wniosków, do innych OPS

-  3 wnioski.



Ośrodek wydał 1 570 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń 

wychowawczych, w tym 46 decyzji odmownych, z powodu przekroczonego kryterium 

dochodowego oraz umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Od treści wydanych decyzji, 

5 osób wniosło odwołania do organu II instancji. SKO wydało 1 decyzję utrzym ującą w mocy 

zaskarżoną decyzję, 2 sprawy są w  toku postępowania. Ośrodek w wyniku ponownego 

rozpatrzenia wydał 2 decyzje przyznające pomoc.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania świadczeń 

wychowawczych, w tym decyzje administracyjne o następujących numerach:

1.M.B. -  OPS.DSR.581.1459.2017.MS. 1571 z dnia 13.10.2017 r.

2. S.A. -  OPS.DSR.581.1159.2017.MB. 1374 z dnia 10.10.2017 r.

3.A.A. -  OPS.DSR.581.1230.2017.MB. 1532 z dnia 13.10.2017 r.

4.M.A. -  OPS.DSR.581.705.2017.MC.865 z dnia 20.09.2017 r.

5.U.J. -  OPS.DSR.581.1245.2017.MB.1448 z dnia 10.10.2017 r.

6.A.B. -  OPS.DSR.581.1198.2Q17.MB.1376 z dnia 10.10.2017 r.

7.J.B. -  OPS.DSR.581.926.2017.M B .il03 z dnia 18.08.2017 r.

8JKJ3. -  OPS.DSR.581.435.2017.M B.910 z dnia 22.09.2017 r.

9.K.B. -  OPS.DSR.581.1831.2017.MB.2019 z dnia 28.11.2017 r.

10.J.K. -  OPS.DSR.581.1672.2017.MB. 1810 z dnia 4.09.2017 r.

1LAJK. -  OPS.DSR.581.1106.2017.AP. 1264 z dnia 6.10.2017 r.

OPS.DSR.581.1106.2017.AP. 1911 z dnia 6.11.2017 r.

12.K.B. -  OPS.DSR.581.1042.2017.MC. 1193 z dnia 22.08.2017 r.

13.M.K. -  OPS.DSR.581.517.2017.MB.646 z dnia 5.09.2017 r.

14.P.Ż. -  OPS.DSR.581.1722.2017.MC. 1853 z dnia 26.10.2017 r.

15.K.Z. -  OPS.DSR.581.986.2017.MS. 1055 z dnia 27.09.2017 r.

16.P.Z. -  OPS.DSR.581.1243.2017.M S.1331 z dnia 7.10.2017 r.

17.A.Z. -  OPS.DSR.581.1005.2017.MB.1196 z dnia 5.10.2017 r.

18.A.Z. -  OPS.DSR.581.550.2017.MB.654 z dnia 6.09.2017 r.

19.A.Z. -  OPS.DSR.581.1515.2017.MC. 1611 z dnia 16.10.2017 r.

20.J.Z. -  OPS.DSR.581.1826.2017.MB.2017 z dnia 28.11.2017 r.

21.P.Ż. -  OPS.DSR.581.392.2017.MB.591 z dnia 23.08.2017 r.

22.A.Z. -  OPS.DSR.581.1668.2017.MB.2047 z dnia 5.12.2017 r.

23.M.Z. -  OPS.DSR.581.1476.2017.MB. 1578 z dnia 14.10.2017 r.

24.S.K. -  OPS.DSR.581.1604.2017.AP. 1777 z dnia 21.10.2017 r.
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25.J.K. -  OPS.DSR.581.687.2017.MB.842 z dnia 19.09.2017 r.

26.A.K. -  OPS.DSR.581.1336.2017.MC. 1517 z dnia 12.10.2017 r.

27.J.M . -  OPS.DSR.581.1122.2017.MC. 1250 z dnia 6.10.2017 r.

28.L.G. -  OPS.DSR.581.1645.2017.M C.1814 z dnia 24.10.2017 r.

29.J.S. -  OPS.DSR.581.590.2017.MB. 1009 z dnia 26.09.2017 r.

30.5.M . -  QPS.DSR.581.1980.2017.MB.2156 z dnia 27.12.2017 r. 

OPS.DSR.581.1027.2017.AP.827 z dnia 18.09.2017 r.

31.B.G. -  OPS.DSR.581.526.2017.MB.630 z dnia 30.08.2017 r.

32.M.L. -  O PS.DSR.581.2017.MB.2018 z dnia 28.11.2017 r.

33.M.B. -  OPS.DSR.581.542.2017.M B.711 z dnia 8.09.2017 r.

34.A.C. -  OPS.DSR.581.497.2Q17.MC.1399 z dnia 10.10.2017 r.

35.5.B. -  OPS.DSR.581.742.2017.MS.1079 z dnia 28.09.2017 r.

36.D.Ch. -  OPS.DSR.581.725.2017.MC.589 z dnia 20.09.2017 r.

37.A.G. -  OPS.DSR.581.1893.2017.M 0.2078 z dnia 11.12.2017 r.

38.J.N. -  OPS.DSR.581.1123.2017.MC.1251 z dnia 6.10.2017 r.

39.B.Rz. -  OPS.DSR.581.1438.2017.AP.1059 z dnia 28.09.2017 r.

40.I.Ł. -  OPS.DSR.581.771.2017.MB.1023z dnia 26.09.2017 r.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację w  sprawie: 

o 29 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 15 rodzin bez dziecka 

niepełnosprawnego, pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, 

z dochodem do 800,00 zł/osobę,

0 30 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 15 rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym, pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, 

z dochodem do 1 200,00 zł/osobę,

• 10 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. N a składanych wnioskach widniał stempel 

opatrzony datą wpływu.

Wnioski zawierały nazwę i adres organu właściwego, dane dotyczące wnioskodawcy

1 członków rodziny wnioskodawcy, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca 

zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, o ile je  posiada -  adres



poczty elektronicznej i numer telefonu, wskazanie, na które dziecko (dzieci) wnioskodawca 

wnosi o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wskazanie, czy w  skład rodziny 

wchodzi dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem 

o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności -  w przypadku ubiegania się 

o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, wskazanie organu emerytalno-rentowego, 

do którego są opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za członka rodziny, wskazanie 

danych dotyczących sytuacji dochodowej członków rodziny, informacje o członkach rodziny 

przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, klauzulę następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” .

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 pozwala weryfikować występowanie 

osoby w  rejestrze PESEL i sprawdzenie poprawności posiadanych danych,

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

udostępnia dane o okresach ubezpieczeniowych i należnych składkach na ubezpieczenie 

zdrowotne za dany okres,

- CEIDG, który pozwala zweryfikować dane o prowadzeniu lub zaprzestaniu prowadzenia 

działalności gospodarczej,

- CBB (Centralna Baza Beneficjentów), która pozwala sprawdzić czy dana osoba składająca 

wniosek nie figuruje w innej jednostce realizującej program 500+,

- M inisterstwa Finansów (e-Podatki), który umożliwia 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, skrócone lub zupełne odpisy aktów urodzenia dzieci, orzeczenia 

o niepełnosprawności, prawomocne orzeczenia sądu orzekające rozwód lub separację oraz 

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

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.

Decyzje administracyjne wydawane były terminowo. W sposób prawidłowy określały 

elementy wyszczególnione w  art. 107 § 1 k.p.a. tj. oznaczenie organu administracji
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publicznej, datę wydania, oznaczenie strony, podstawę prawną, rozstrzygnięcie, uzasadnienie 

faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim  trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie 

do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, podpis z podaniem imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydawania 

decyzji. Rozstrzygnięcie decyzji wskazywało dane dziecka, na które przyznana jest pomoc, 

okres oraz kwotę przyznanego świadczenia. Świadczenie wychowawcze przyznawano 

i wypłacano w kwocie 500,00 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 otrzym aną 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. W ydawane decyzje przyznające 

świadczenia były z mocy prawa natychmiast wykonalne. Sposób ich doręczenia był zgodny 

z art. 39 i 46 k.p.a.

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

wychowawczego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bielawie w okresie od 1.10.2017 r. do 31.12.2017 r. 

otrzymał z budżetu państwa dotację na realizację ustawy w wysokości 3 419 974,00 zł, z tego:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych -  3 368 674,00 zł

- na koszty obsługi -  51 300,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie terminowo rozpatrzył wszystkie 

skontrolowane w jednostce wnioski zgodnie z art. 20 ust. 5-5c ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci. W rezultacie wszystkim wnioskującym, którzy złożyli poprawnie 

wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów, świadczenie przyznano, a następnie 

wypłacono terminowo, bez zbędnej zwłoki.

W celu usprawnienia realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa 

w  wychowywaniu dzieci w  okresie od 7.06.2017 r. do 7.12.2017 r. w Ośrodku 2 osoby 

odbywały staż z Urzędu Pracy, a od dnia 8.12.2017 r. zostały zatrudnione w ramach umowy 

o pracę. Dodatkowo 1 osoba zatrudniona była na umowę-zlecenie w okresie od 20.09.2017 r. 

do 27.10.2017 r.
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Pracownicy Ośrodka zostali przeszkoleni w ramach szkoleń zewnętrznych z zakresu 

ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem” -  7 osób (Robert Bąk, Michał Słota, Magdalena Bobula, Agnieszka 

Piasecka, Magdalena Czop, Marzena Ogórek i Joanna Łacny). Przeprowadzono również 

5 szkoleń wewnętrznych dla wszystkich pracowników realizujących zadania wynikające 

z ww. ustaw, które przeprowadził Pan Robert Bąk -  Dyrektor Ośrodka oraz Pan Michał Słota 

-  Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych. Ponadto, każda osoba 

uczestnicząca w szkoleniach zewnętrznych po powrocie przekazywała najważniejsze 

informacje wszystkim pracownikom, prezentowała materiały szkoleniowe. Pracownicy: 

Robert Bąk, Michał Słota, Magdalena Bobula, Agnieszka Piasecka, M arzena Ogórek, Joanna 

Łacny, Karolina Wilk uczestniczyli w  szkoleniach zewnętrznych z zakresu Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego.

Całość prac prowadzonych w jednostce była tak zorganizowana, by pracownicy mogli 

należycie i właściwie wykonywać swoje obowiązki służbowe wynikające z ich zakresu 

czynności.

Czas pracy Ośrodka został wydłużony w poniedziałki, środy i czwartki do godziny 

17:00, w  piątki do godziny 16:00, a także w zależności od potrzeb, pracowano w soboty 

od godz. 8:00 do godz. 13:00.

Wnioski były przyjmowane na bieżąco. Informacje dotyczące programu były 

udostępniane na stronie internetowej Gminy Bielawa, tj. www.bielawa.pl, na stronie 

internetowej Ośrodka, tj. www.opsbielawa.pl, na tablicach ogłoszeń i w widocznych 

miejscach na terenie Ośrodka, w pouczeniach decyzji administracyjnych przyznających 

świadczenie wychowawcze oraz ustnie przez pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych 

a także przez pracowników socjalnych Ośrodka.

Mając na uwadze, iż wszystkim wnioskującym, którzy złożyli poprawnie wypełniony 

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

terminowo, bez zbędnej zwłoki stwierdzić należy, iż skuteczność i efektywność realizacji 

zadania została zachowana.

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
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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 31.12.2017 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej 

w  Bielawie wpłynęły 3 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia. Pomoc przyznano 

3 osobom na łączną kwotę 12 000,00 zł.

Ośrodek wydał 3 decyzje administracyjne w sprawach jednorazowych świadczeń. Nie 

wydał żadnej decyzji odmownej. Od treści wydanych decyzji żadna ze stron nie wniosła 

odwołania do organu II instancji.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania jednorazowego 

świadczenia, w tym decyzje administracyjne o następujących numerach:

1.M.M. -  OPS.DSR.591.1.2P17.MS1 z dnia 11.04.2017 r.

2.W.G. -  OPS.DSR.591.3.2017.AP.2 z dnia 20.06.2017 r.

3.M.J. -  OPS.DSR.591.4.2017.AP.3 z dnia 5.09.2017 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. N a złożonych wnioskach widniał stempel 

opatrzony datą wpływu. Wnioski zawierały dane dotyczące osoby ubiegającej się o ustalenie 

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

do pomocy. Składane były w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Do wniosków dołączone były wymagane ustawowo zaświadczenia lekarskie 

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 specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie 

położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Oprócz powyższych zaświadczeń strony dołączały dokumenty stwierdzające ich 

tożsamość oraz odpisy aktów urodzenia dzieci.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż postępowanie w  przedmiocie ustalania 

prawa do jednorazowego świadczenia prowadzone było terminowo. W skontrolowanych 

decyzjach w sposób prawidłowy określano ich składniki. Decyzje zawierały oznaczenie
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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,

wychowawcze przyznawano i wypłacano w kwocie 4 000,00 zł jednorazowo. Decyzje 

administracyjne wydawano w  terminie, a sposób ich doręczenia był zgodny z art. 39 

i 46 k.p.a.

W jednostce kontrolowanej nie stwierdzono występowania uchybień ani 

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

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,

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

Burmistrz Miasta Bielawa, trzeci włącza się do akt kontroli.

na które przyznana jest pomoc oraz kwotę przyznanego świadczenia. Świadczenie

z up wn- Ą5KIEGO

Do w iadom ości:
1. Pan Piotr Łyżwa

Burm istrz M iasta Bielawa
2. a/a
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