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Pani
Elżbieta Rudnicka
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Dzierżoniów

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 8 - 1 0  stycznia 2018 r. na podstawie art. 28 ust. 1 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: Marta Bożek -  starszy inspektor 

wojewódzki, przewodniczący zespołu oraz Monika Broniszewska -  starszy inspektor 

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

Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w zakresie zgodności z przepisami prawa 

prowadzonych postępowań w sprawach o ustalenie uprawnienia 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.

Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci obejmowała okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 8 stycznia 

2018 r., natomiast kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem” obejmowała okres od 1 stycznia 2017 r. do 8 stycznia 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 Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów 

w dniu 30 stycznia 2018 r. Do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

Jednostką kieruje Pani Elżbieta Rudnicka powołana na stanowisko Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów z dniem 17 lipca 1990 r.

Pani Elżbieta Rudnicka ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie 

objętym kontrolą.

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działania Ośrodka 

Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w zakresie przyznawania i wypłacania 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.

Wójt Gminy Dzierżoniów wydał następujące pisma:

1. Upoważnieniem Nr 159/16 z dnia 30 marca 2016 r., na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy 

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

poz. 195) upoważnił Panią Elżbietę Rudnicką -  Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej Gminy Dzierżoniów do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia 

wychowawczego, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

2. Upoważnieniem Nr 158/16 z dnia 30 marca 2016 r. na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy 

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

poz. 195) upoważnił Pana Piotra Podkówkę do prowadzenia postępowań w sprawach 

świadczenia wychowawczego, a także do wydawania decyzji administracyjnych 

w tych sprawach.

3. Upoważnieniem Nr 169 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. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.) oraz art. 47 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 

ze zm.) upoważnił Panią Elżbietę Rudnicką -  Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej Gminy Dzierżoniów do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
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wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w tym do wydawania decyzji 

administracyjnych w tych sprawach.

4. Upoważnieniem Nr 170 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. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518, ze zm.) oraz art. 47 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze 

zm.) upoważnił Pana Piotra Podkówkę do prowadzenia postępowań w sprawach 

dotyczących wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w tym do wydawania 

decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz

ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” realizują następujący pracownicy:

1. Pan Piotr Podkówka -  starszy inspektor,

2. Pani Danuta Jadwinczyn -  inspektor,

3. Pani Dorota Pierścionek -  Prokopek -  referent,

4. Pani Katarzyna Franczuk -  referent,

5. Pani Beata Smoleń -  pracownik socjalny (zatrudniony w wymiarze lA etatu).

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 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 

o 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 

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

świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie
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i 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. Pani Elżbieta Rudnicka -  Kierownik Ośrodka.

Informacje ogólne:

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów został powołany na mocy Uchwały 

Nr X/44/90 Gminnej Rady Narodowej w Dzierżoniowie z dnia 26 kwietnia 1990 r.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek działał w oparciu o:

- Regulamin Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Nr 114/102/15 z dnia 24 września 

2015 r. Wójta Gminy Dzierżoniów,

- Statut przyjęty uchwałą Nr XII/91/15 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

(ze zmianami).

Świadczenia wychowawcze oraz jednorazowe świadczenia w wysokości 4000 zł, 

wypłacane są przelewem na wskazane przez wnioskodawców konta bankowe lub kartę 

socjalną.

Ośrodek czynny jest w poniedziałek od 7:30 -  15:30, wtorek od 7:30 - 16:00, środa -  

czwartek od 7:30 - 15:30, piątek od 7:30 -  15:00.

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 1.10.2017 r. do 31.12.2017 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy 

Dzierżoniów wpłynęły 624 wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym za 

pomocą systemu teleinformatycznego 137, z czego:

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny -  0,

- udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych -  1,

- systemów banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną- 135,
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- 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 385 wniosków na pierwsze dziecko oraz 239 wniosków na 

drugie i kolejne dzieci. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko pobrały 323 rodziny, 

z czego:

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

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

Ośrodek wypłacił na podstawie decyzji administracyjnych 2 357 świadczeń na łączną 

kwotę 1 178 602,00 zł, dla 541 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 17 wniosków.

Ośrodek wydał 586 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń 

wychowawczych, w tym 11 decyzji odmownych, z powodu przekroczonego kryterium 

dochodowego. Od treści wydanych decyzji, żadna ze stron nie wyniosła odwołania do organu 

II instancji.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania świadczeń 

wychowawczych, w tym decyzje administracyjne o następujących numerach:

1.K.B. -  ŚR 4121/550/17 z dnia 17.10.2017 r.

2.K.B. -  ŚR 4121/569/17 z dnia 19.10.2017 r.

3.M.B. -  ŚR 4121/577/17 z dnia 20.10.2017 r.

4.M.D. -  ŚR 4121/562/17 z dnia 19.10.2017 r.

5.S.J. -  ŚR 4121/485/17 z dnia 9.10.2017 r.

6.K.M. -  ŚR 4121/549/17 z dnia 17.10.2017 r.

7.M.K. -  ŚR 4121/582/17 z dnia 23.10.2017 r.

8.P.K. -  ŚR 4121/343/17 z dnia 25.09.2017 r.

9.A.B. -  ŚR 4121/430/17 z dnia 4.10.2017 r.

10.J.L. -  ŚR 4121/376/17 z dnia 27.09.2017 r.

11.H.Cz. -  ŚR 4121/241/17 z dnia 14.09.2017 r.

12.A.B. -  ŚR 4121/332/17 z dnia 22.09.2017 r.

13.R.M. -  ŚR 4121/389/17 z dnia 28.09.2017 r., ŚR 4121/679/17 z dnia 29.11.2017 r.
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14.K.B. -  ŚR 4121/444/17 z dnia 5.10.2017 r.

15.E.B. -  ŚR 4121/270/17 z dnia 18.09.2017 r.

16.D.A. -  ŚR 4121/410/17 z dnia 29.09.2017 r.

17.M.A. -  ŚR 4121/275/17 z dnia 18.09.2017 r.

18.A.B. -  ŚR 4121/344/17 z dnia 25.09.2017 r.

19.A.B. -  ŚR 4121/596/17 z dnia 24.10.2017 r.

20.M.B. -  ŚR 4121/502/17 z dnia 10.10.2017 r.

21.M.B. -  ŚR 4121/210/17 z dnia 11.09.2017 r.

22.A.B. — ŚR 4121/456/17 z dnia 5.10.2017 r.

23.M.B. -  ŚR 4121/302/17 z dnia 21.09.2017 r.

24.M.B. -  ŚR 4121/607/17 z dnia 25.10.2017 r.

25.S.B. -  ŚR 4121/533/17 z dnia 12.10.2017 r.

26.M.C. -  ŚR 4121/570/17 z dnia 19.10.2017 r.

27.A.C. -  ŚR 4121/161/17 z dnia 6.09.2017 r.

28.A.Ch. -  ŚR 4121/429/17 z dnia 4.10.2017 r.

29iAJB. — ŚR 4121/4121/503/17 z dnia 10.10.2017 r.

30.I.B. -  ŚR 4121/458/17 z dnia 6.10.2017 r.

31.A.P. -  ŚR 4121/319/17 z dnia 21.09.2017 r.

32.A.S. -  ŚR 4121/276/17 z dnia 19.09.2017 r.

33.J.S. -  ŚR 4121/95/17 z dnia 22.08.2017 r.

34.A.K. -  ŚR 4121/597/17 z dnia 25.10.2017 r.

35.T.K. -  ŚR 4121/256/17 z dnia 15.09.2017 r.

36.M.M. -  ŚR 4121/230/17 z dnia 13.09.2017 r.

37.M.M. -  ŚR 4121/370/17 z dnia 26.09.2017 r.

38.A.M. -  ŚR 4121/135/17 z dnia 28.08.2017 r.

39.J.S. -  ŚR 4121/118/17 z dnia 25.08.2017 r.

40.A.S. -  ŚR 4121/377/17 z dnia 27.09.2017 r.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację w sprawie:

• 32 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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• 30 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 15 rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym, pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, 

z dochodem do 1200,00 zł/osobę,

• 20 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 nazwę i adres organu właściwego, dane dotyczące wnioskodawcy 

i 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 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,

- CEIDG, który pozwalał 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+,
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- 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, skrócone lub zupełne odpisy aktów urodzenia dzieci, orzeczenia

0 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 zazwyczaj dostarczali 

oświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonej 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.

Decyzje administracyjne wydawane były terminowo. W sposób prawidłowy określały 

elementy wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a. tj., oznaczenie organu administracji 

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

1 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 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, wskazywano okres za jaki świadczenie przysługiwało. Wydawane decyzje 

przyznające świadczenia były z mocy prawa natychmiast wykonalne. Sposób ich doręczenia 

był zgodny z art. 39 i 46 k.p.a.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. We wszystkich skontrolowanych decyzjach na okres 2017/2018 w podstawie prawnej 

przywoływano błędnie art. 48 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

odnoszący się do pierwszego okresu (2016/2017), na który ustalane było prawo do 

świadczenia wychowawczego.

Zgodnie z art. 107 k.p.a. -  prawidłowa podstawa prawna decyzji powinna 

zawierać powołanie wszystkich faktycznych przepisów, które legły u podstaw jej 

wydania. Podstawa prawna decyzji administracyjnej musi być powołana dokładnie, 

a więc ze wskazaniem mających zastosowanie w sprawie przepisów określonego aktu 

prawnego oraz z powołaniem jego źródła publikacji.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił:

„Obsługę zadania » Świadczenie wychowawcze«  zapewnia Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej Firma TOP-TEAM z Warszawy, z której programu korzystamy od początku 

realizacji ustawy tj. od 1.04.2016 r. W trakcie korzystania z programu okresowo były 

i są dokonywane przez Firmę TOP-TEAM aktualizacje programu. W systemie 

dziedzinowym zostały stworzone nowe szablony decyzji, z których korzystaliśmy. 

W związku z tym, że chcieliśmy zapewnić sprawną i szybką obsługę wniosków 

przeoczono art. 48 (nie usunięto go z podstawy prawnej), który znajdował się 

w podstawie prawnej decyzji przyznających świadczenie wychowawcze na okres 

2016/2017.

Na dzień 9.01.2018 r. podstawa prawna decyzji przyznających świadczenie 

wychowawcze została zaktualizowana, wspomniany art. 48 został z niej usunięty”.
(dowód: akta kontroli, str. 25)
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2. W sprawie nr 9 (A.B.) strona we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego zaznaczyła, że rodzina osiągnęła dochody niepodlegające 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych 

w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego. 

W aktach brakowało zaświadczenia właściwego organu gminy, nakazu płatniczego 

albo oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach 

przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, 

na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Zgodnie z § 5 pkt 1 lit. a rozporządzeniu z dnia 27 lipca 2017 r. do wniosku 

o świadczenie wychowawcze należy dołączyć m.in. zaświadczenie właściwego organu 

gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego 

wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia 

wychowawczego.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił:

„Źródłem utrzymania w rodzinie Pani A.B. jest tylko i wyłącznie gospodarstwo rolne 

o pow. 19,68 ha przeliczeniowe. We wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego Pani A.B. zaznaczyła osiągnięcie dochodów z tytułu prowadzenia 

gospodarstwa rolnego. W dniu 31.08.2017 r. Pani A.B. złożyła oświadczenie 

o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia 

wychowawczego, gdzie w miejscu wysokości składek została wpisana kwota 19,68. 

Pracownik przyjmując wniosek przeoczył, że został wypełniony niewłaściwy druk. 

Przyjął kwotę 19,68 jako wielkość gospodarstwa rolnego ponieważ Pani takie 

posiada. Ze względu na fakt, iż Pani w ubiegłym okresie zasiłkowym również 

korzystała ze św. wychowawczego 500+ i tam składała oświadczenie o wielkości 

gospodarstwa rolnego błąd nie został zauważony. Zaistniały błąd nie miał wpływu na 

ustalenie prawa do w/w świadczenia ponieważ do wyliczenia dochodu rodziny 

przyjęto powierzchnię gospodarstwa rolnego 19,68 ha przeliczeniowego czyli taką jak  

jest faktycznie w posiadaniu rodziny.

W dniu 9.01.2018 r. Pani A.B. złożyła oświadczenie o pow. gospodarstwa rolnego na 

właściwym druku
(dowód: akta kontroli, str. 27)
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3. W sprawie nr 11 (H.Cz.) błędnie ustalono dochód rodziny za 2016 r. Strona złożyła 

oświadczenie o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym 

okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż 

dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym oświadczyła, 

żew 2016 r. otrzymała alimenty na dziecko w wysokości 5 100 zł. Kwota ta nie 

została uwzględniona w dochodzie rodziny.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

dochód oznacza dochód w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. c tiret 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych, dochód 

oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, alimenty 

na rzecz dzieci. W związku z powyższym, mając na uwadze art. 2 pkt 4 ustawy 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który stanowi, iż dochód rodziny 

oznacza sumę dochodów członków rodziny, kwotę otrzymanych alimentów należało 

wliczyć do dochodu rodziny.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił:

„ (...) błędnie wyliczono dochód rodziny nie wliczając przez pomyłkę do dochodu 

rodziny otrzymanych alimentów na dziecko D.K. w wysokości 5.100 zł.

Po ponownym przeliczeniu dochodu, dochód na osobę w rodzinie wynosi 1.052,17 zł. 

Rodzina nadał spełnia warunki do otrzymywania świadczenia wychowawczego 500+ 

na pierwsze dziecko. W rodzinie jest dziecko niepełnosprawne ”.
(dowód: akta kontroli, str. 29)

4. W sprawie nr 29 (A.B.) dochód członka rodziny został pomniejszony o składkę 

zdrowotną odprowadzoną za rok 2017 zamiast 2016. Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dochód członka rodziny oznacza 

przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego 

z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1 - 3a. Mając na uwadze, iż prawo do świadczeń ustalane 

było na okres 2017/2018 od dochodu członka rodziny osiągniętego 2016 r. należało 

odliczyć odprowadzoną składkę za ten okres.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił:

„W w/w sprawie omyłkowo odjęto składkę zdrowotną za 2017 rok. Ponownie 

przeliczono dochód rodziny, rodzina nadal jest uprawniona do świadczenia
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wychowawczego 500+. Po ponownym przeliczeniu dochodu, dochód na osobą 

w rodzinie wynosi 348,90 z ł”.
(dowód: akta kontroli, str. 31)

2. Efektywność realizacji zadania.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w okresie od 1.10.2017 r. do 

31.12.2017 r. otrzymał z budżetu państwa dotację na realizację ustawy w wysokości 

1 252 400,00 zł, z tego:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych -  1 233 614,00 zł

- na koszty obsługi -  18 786,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów 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 29.03.2016 r. do 31.01.2017 r. w Ośrodku został 

zatrudniony pracownik w ramach prac interwencyjnych. Stanowisko zostało doposażone 

w sprzęt komputerowy oraz licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń 

wychowawczych, połączenie sieciowe, biurko, krzesła oraz dodatkowe szafy. Ośrodek 

wystąpił również do Powiatowego Urzędu Pracy o skierowanie na staż 1 pracownika, który 

rozpoczął pracę z dniem 21.03.2016 r., a zakończył z dniem 21.09.2016 r., po czym został 

zatrudniony w ramach robót publicznych do dnia 28.12.2016 r.

Do pomocy w wydawaniu i przyjmowaniu wniosków, rejestracji wniosków, 

zakładania teczek jak również udzielania informacji dotyczących programu zostali skierowani 

pracownicy Ośrodka, tj. Katarzyna Kozłowska, Piotr Podkówka, Danuta Jadwinczyn, 

Małgorzata Rauch -  Markowicz oraz Beata Smoleń.

Pracownicy, Piotr Podkówka oraz Katarzyna Kozłowska posiadają doświadczenie 

z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Pozostali pracownicy to główna 

księgowa, inspektor ds. administracyjnych i pracownik socjalny. Całość prac prowadzonych 

w jednostce była tak zorganizowana, by pracownicy mogli należycie i właściwie wykonywać 

swoje obowiązki służbowe wynikające z ich zakresu czynności. Całość koordynował 

Kierownik Ośrodka.
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Czas pracy Ośrodka w miesiącu kwietniu 2016 r. został wydłużony do godziny 18:00. 

Wnioski były przyjmowane na bieżąco. Informacje dotyczące programu były udostępniane na 

tablicy ogłoszeń Ośrodka, Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach na 

terenie Gminy Dzierżoniów. Również na spotkaniach z sołtysami były przekazywane 

stosowne informacje. Na stronach internetowych Urzędu Gminy i zakładce Ośrodka były 

zamieszczone formularze wniosków o świadczenie wychowawcze oraz informacje 

o programie, miejscu i terminie składania wniosków.

W celu usystematyzowania wiedzy w dniu 31.01.2016 r. pracownicy, Danuta 

Jadwinczyn oraz Katarzyna Kozłowska wzięły udział w szkoleniu pn. „Program 500 + ustawa 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Sposób i tryb postępowania w sprawach

0 przyznanie świadczenia wychowawczego”. W dniu 18.04.2016 r. w szkoleniu pn. 

„Świadczenie wychowawcze 500+ - nowa ustawa” udział wziął Pan Piotr Podkówka. 

Pozostali pracownicy zostali przeszkoleni wewnętrznie.

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 

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

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

W okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy 

Dzierżoniów wpłynęły 2 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia. Pomoc przyznano

2 osobom na łączną kwotę 8 000 zł.

Ośrodek wydał 2 decyzje administracyjne w sprawach jednorazowych świadczeń. Nie 

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

dolania do organu II instancji.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania jednorazowego 

świadczenia, w tym decyzje administracyjne o następujących numerach:
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1.M.Sz. -  ŚR 4130/1/17 z dnia 17.01.2017 r.

2.A.N. -  ŚR 4130/2/17 z dnia 26.05.2017 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 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 było prawo 

do pomocy. Z wnioskami o udzielenie pomocy zwracali się rodzice dzieci. Do wniosków 

dołączone były 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;

* zaświadczenia lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie 

później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.

Oprócz powyższych zaświadczeń w aktach znajdowały się wydruki potwierdzające 

tożsamość osoby ubiegającej się oraz dziecka z Centralnej Bazy Beneficjentów.

Decyzje administracyjne wydawane były terminowo. W sposób prawidłowy określały 

elementy wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a., tj. oznaczenie organu administracji 

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 

oraz kwotę przyznanego świadczenia. Świadczenia przyznano i wypłacono w kwocie 4 000 zł 

jednorazowo. Sposób ich doręczenia był zgodny z art. 39 i 46 k.p.a. W toku czynności 

kontrolnych stwierdzono, iż postępowania w przedmiocie ustalania prawa do jednorazowego 

świadczenia prowadzone były terminowo.

W sprawdzonych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.
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W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono 

następujące nieprawidłowości:

- błędny zapis w podstawie prawnej wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach 

świadczeń wychowawczych,

- ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na podstawie niekompletnego wniosku,

- błędnie ustalony dochód rodziny.

W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenia:

1. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny. W podstawie prawnej decyzji 

przywoływać wszystkie faktyczne przepisy, które legły u podstawy jej wydania. 

Podstawa prawna: art. 107 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 

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

Termin realizacji: na bieżąco.

2. W przypadku osiągania dochodu z gospodarstwa rolnego do wniosku dołączać 

zaświadczenia właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenia

0 wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej 

powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest 

prawo do świadczenia wychowawczego. W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez 

wymaganych dokumentów, przyjmować wniosek i wyznaczać termin nie krótszy niż 

14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 lit a rozporządzeniu 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

1 oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1465), art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w  wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1581 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

3. Za dochód przyjmować, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych 

osób, przychody podlegające opodatkowaniu za zasadach określonych w art. 27, art. 

30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), pomniejszone m.in. o składki 

na ubezpieczenie zdrowotne. Za dochód członka rodziny uznawać przeciętny
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miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego 

z zastrzeżeniem art. 7 ust. l-3a ustawy. Ponadto do dochodu wliczać alimenty na rzecz 

dzieci pozostających w składzie rodziny.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1581 ze zm.), art. 3 pkt 1 i lit a i c 

tiret 14 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1952, ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

POUCZENIE

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 Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi -  

Wójt Gminy, trzeci włącza się do akt kontroli.

Do wiadomości:
1. Pan Marek Chmielewski 

Wójt Gminy Dzierżoniów
2. a/a
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