
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKA Wrocław, dnia Q marca 2018 r.

ZP-KNPS.431.8.3.2018.USZ

Pan
Piotr Lech
Burmistrz
Gminy Milicz

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 23-25 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 

„Zażyciem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860) zespół kontrolerów w składzie: Urszula 

Szczeblowska -  starszy inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu oraz Helena Sławska 

-  starszy inspektor wojewódzki, kontroler, przeprowadził kontrolę problemową w trybie 

zwykłym w Urzędzie Miejskim w Miliczu w zakresie ustalania prawa do świadczenia 

wychowawczego oraz jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, z tytułu urodzenia 

dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą 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 dnia 1.10.2017 r. do dnia 23.01.2018 r., natomiast zadań 

wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” obejmowała okres 

od 1.01.2017 r. do 23.01.2018 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 Burmistrzowi Urzędu Miejskiego w Miliczu w dniu 19 lutego 

2018 r. Do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

Burmistrzem Gminy Milicz jest Pan Piotr Lech, który pełni tę funkcję od dnia 

5 grudnia 2014 r.

Pan Piotr Lech ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie objętym 

kontrolą.

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie działania Urzędu Miejskiego w Miliczu 

w zakresie przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego oraz jednorazowego 

świadczenia w wysokości 4 000 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano 

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W okresie objętym kontrolą realizacją zadania wynikającego z ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

„Za życiem” zajmowali się następujący pracownicy:

1. Agata Ogrodnik -  zatrudniona od 1.07.2015 r. do 31.12.2017 r. na stanowisku pomoc 

administracyjna, a od 1.01.2018 r. do 31.03.2018 r. na stanowisku młodszego referenta;

2. Beata Czech - zatrudniona od 1.03.2016 r. do 31.12.2017 r. na stanowisku pomoc 

administracyjna, a od 1.01.2018 r. do 31.03.2018 r. na stanowisku młodszego referenta;

3. Magdalena Szymanowska - zatrudniona od 1.03.2016 r. do 31.12.2017 r. na stanowisku 

pomoc administracyjna, a od 1.01.2018 r. do 31.03.2018 r. na stanowisku młodszego 

referenta;

4. Sławomir Obrzut -  zatrudniony od 3.03.2003 r. na czas nieokreślony na stanowisku pomoc 

administracyjna;

5. Joanna Nakonieczna -  zatrudniona od 1.01.2016 r. na czas nieokreślony na stanowisku 

pomoc administracyjna.

Od 1 sierpnia 2017 r. do Wydziału Świadczeń Rodzinnych zostało przydzielonych 

2 stażystów:

1. Karolina Sip -  staż do 30.11.2017 r., następnie od 1.12.2017 r. do 30.03.2018 r. umowa 

o pracę (świadczenia rodzinne),

2. Bartosz Hęciak -  staż do 20.11.2017 r. (rezygnacja ze stażu),
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których zadaniem była rejestracja przyjętych wniosków w systemie elektronicznego 

obiegu dokumentów Doc Flow, wysyłka korespondencji oraz wpinanie dokumentów 

do teczek osobowych.

W okresie od 1.01.2017 r. realizacją zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zajmowała się Pani Joanna Nakonieczna. W tym okresie 

wpłynęło 7 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „ Za życiem”. W roku 2017 r. pomoc 

w tym zakresie przyznano 7 osobom na łączną kwotę 28 000 zł. Nie wydano żadnej decyzji 

odmownej.

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 mają 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 

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 

ze zm.),

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 Sławomir Strzelecki -  Zastępca Burmistrza Gminy Milicz,

2. Pani Monika Miziniak -  Kierownik Wydziału Świadczeń Rodzinnych.
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Informacje ogólne:

Burmistrzem Gminy Milicz jest Pan Piotr Lech, który pełni tę funkcję od dnia 

5 grudnia 2014 r. Zastępcą Burmistrza Gminy Milicz jest Pan Sławomir Strzelecki powołany 

z dniem 12 grudnia 2014 r. na to stanowisko przez Burmistrza Gminy Milicz.

W okresie objętym kontrolą Urząd Miejski w Miliczu działał w oparciu o:

- Statut przyjęty Uchwałą Nr XXVI/116/2012 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 czerwca 

2012 r. (ze zmianami),

- Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 122/2015 Burmistrza Gminy 

Milicz z dnia 10 marca 2015 r.

Burmistrz Gminy Milicz pismem Nr 0.0052.1.2017 z dnia 19 stycznia 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 Miziniak -  Kierownika Wydziału 

Świadczeń Rodzinnych w Urzędzie Miejskim w Miliczu do wydawania załatwiania 

indywidualnych spraw pozostających we właściwości Wydziału Świadczeń Rodzinnych, 

w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, w szczególności 

w zakresie: (...) świadczenia wychowawczego 500+ oraz świadczenia wynikającego z ustawy

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

Świadczenia wychowawcze oraz jednorazowe świadczenia w wysokości 4 000 zł, 

wypłacane są w formie przelewu na konto osobiste wskazane przez wnioskodawcę.

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek 730 - 1530.

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 Urzędu Miejskiego w Miliczu wpłynęło

1 860 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018, 

w tym za pomocą systemu teleinformatycznego 391, z czego:

- z utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny -  1,

- przez system banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną — 390.
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W okresie tym wpłynęło 1 037 wniosków na pierwsze dziecko oraz 823 wnioski 

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

wychowawcze na pierwsze dziecko pobrało 1 037 rodziny, z czego:

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

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

Urząd Miejski w Miliczu wypłacił na podstawie decyzji administracyjnych 

7 144 świadczenia na łączną kwotę 3 567 290 zł, dla 1 860 rodzin. Bez rozpatrzenia, 

z powodu niewywiązania się z obowiązku dostarczenia brakujących dokumentów, 

pozostawiono 2 wnioski. Do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, 

jako instytucji właściwej do realizacji zadań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego, przekazano 20 wniosków.

Urząd wydał 1 743 decyzje administracyjne w sprawach świadczeń wychowawczych, 

w tym 28 decyzji odmownych, z czego 27 z powodu przekroczonego kryterium dochodowego 

i 1 z powodu braku wskazania w orzeczeniu sądu sprawowania przez rodziców nad dzieckiem 

opieki naprzemiennej. Od treści wydanych decyzji 1 osoba wniosła odwołanie do organu 

II instancji, który utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania świadczeń 

wychowawczych, w tym decyzje administracyjne o następujących numerach:

1.R.B. -  ŚR 8250/SW/000907/17 z dnia 6.10.2017 r.

2.J.B. -  ŚR 8250/SW/000917/17 z dnia 9.10.2017 r.

3.M.B. -  ŚR 8250/SW/000192/17 z dnia 25.08.2017 r.

4.K.B. -  ŚR 8250/SW/000696/17 z dnia 25.09.2017 r.

5.L.Ch. -  ŚR 8250/SW/001119/17 z dnia 16.10.2017 r.

6.I.C. -  ŚR 8250/SW/000061/17 z dnia 9.08.2017 r.

7.K.C. -  ŚR 8250/SW/000755/17 z dnia 27.09.2017 r.

8.D.C. -  ŚR 8250/SW/001248/17 z dnia 20.10.2017 r.

9.R.C. -  ŚR 8250/S W/001527/17 z dnia 8.11.2017 r.

10.A.D. -  ŚR 8250/SW/001236/17 z dnia 19.10.2017 r.

11.B.D. -  ŚR 8250/SW/000580/17 z dnia 19.09.2017 r.

12.B.D. -  ŚR 8250/SW/001212/17 z dnia 18.10.2017 r.

13.R.D. -  ŚR 8250/S W/001294/17 z dnia 24.10.2017 r.
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14.1.D. -  ŚR 8250/SW/000952/17 z dnia 10.10.2017 r.

15.A.F. -  ŚR 8250/SW/000436/17 z dnia 14.09.2017 r.

16.M.B. -  ŚR 8250/SW/000776/17 z dnia 28.09.2017 r.

17.A.B. -  ŚR 8250/SW/000234/17 z dnia 7.09.2017 r.

18.A.B. -  ŚR 8250/SW/000787/17 z dnia 4.09.2017 r.

19.K.B. -  ŚR 8250/SW/000292/17 z dnia 8.09.2017 r.

20.A.B. -  ŚR 8250/SW/000233/17 z dnia 7.09.2017 r.

21.1.A. -  ŚR 8250/S/000322/17 z dnia 12.09.2017 r.

22.A.A. -  ŚR 8250/SW/000144/17 z dnia 21.08.2017 r.

23.A.A. -  ŚR 8250/SW/000299/17 z dnia 8.09.2017 r.

24.D.A. -  ŚR 8250/SW/000303/17 z dnia 11.09.2017 r.

25.J.B. -  ŚR 8250/SW/000835/17 z dnia 3.10.2017 r.

26.G.A. -  ŚR 8250/SW/001000/17 z dnia 12.10.2017 r.

27.A.A, -  ŚR 8250/SW/001096/17 z dnia 16.10.2017 r.

28.M.A. -  ŚR 8250/SW/001019/17 z dnia 12.10.2017 r.

29.M.A. -  ŚR 8250/SW/001517/17 z dnia 7.11.2017 r.

30.5.A, -  ŚR 8250/SW/001577/17 z dnia 13.11.2017 r.

31.E.A. -  ŚR 8250/SW/001551/17 z dnia 10.11.2017 r.

32.A.A. -  ŚR 8250/SW/001444/17 z dnia 2.11.2017 r.

33.E.A. -  ŚR 8250/SW/001167/17 z dnia 17.10.2017 r.

34.A.A. -  ŚR 8250/SW/001530/17 z dnia 8.11.2017 r.

35.K.A. -  ŚR 8250/SW/001237/17 z dnia 19.10.2017 r.

36.A.A. -  ŚR 8250/SW/001303/17 z dnia 24.10.2017 r.

37.M.A. -  ŚR 8250/SW/001282/17 z dnia 23.10.2017 r.

38.5.A. -  ŚR 8250/SW/001416/17 z dnia 31.10.2017 r.

39.G.A. -  ŚR 8250/SW/000113/17 z dnia 17.08.2017 r.

40.A.B. -  ŚR 8250/SW/000650/17 z dnia 22.09.2017 r.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację w sprawie:

® 27 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 15 rodzin bez dziecka

niepełnosprawnego, pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, 

z dochodem do 800 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 1 200 zł/osobę, 

o 11 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 i członków rodziny wnioskodawcy, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres 

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

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

ubiega się 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 odprowadzane 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”.

Urząd Miejski w Miliczu 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,

- Elektronicznego krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności 

(EKSMON), pozwalającego sprawdzić czy dana osoba posiada orzeczenie 

o niepełnosprawności,

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

działalności gospodarczej,
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- CBB (Centralna Baza Benificjentów), która pozwala sprawdzić czy dana osoba składająca 

wniosek nie figuruje w innej jednostce realizującej program 500+,

- Ministerstwa 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

0 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 skontrolowanych sprawach dochód rodziny ustalany był prawidłowo. W przypadku 

utraty 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 

składniki 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 

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 była pomoc, 

okres oraz kwotę przyznanego świadczenia. Świadczenie wychowawcze przyznawano 

i wypłacano w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko, do dnia ukończenia przez nie 18. roku 

życia. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc ustalano dzieląc kwotę tego 

świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę 

mnożono przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę 

świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrąglano do 10 groszy 

w górę. W przypadku, gdy uprawnienie do pomocy przysługiwało za niepełny miesiąc 

kalendarzowy w decyzjach wskazywano kwotę należnego świadczenia za daną część 

miesiąca oraz okres, za jaki świadczenie przysługiwało. Wydawane decyzje przyznające 

świadczenia były 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.

Urząd Miejski w Miliczu w okresie od 1.10.2017 r. do 31.12.2017 r. otrzymał dotację 

z budżetu państwa na realizację ustawy w kwocie 4 007 338 zł, z czego na wypłatę świadczeń 

wychowawczych wydatkowano 3 939 048,60 zł. W okresie tym z dotacji celowej z budżetu 

państwa poniesiono wydatki bieżące w kwocie 60 110,07 zł na obsługę świadczeń 

wychowawczych, w tym 57 691,40 zł na wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę.

Wydział Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Miliczu 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 

i wypłacono terminowo, bez zbędnej zwłoki.

W miesiącach poprzedzających rozpoczęcie nowego okresu zasiłkowego 2017/2018 

oraz przez pierwsze miesiące tego okresu, Wydział Świadczeń Rodzinnych Urzędu 

Miejskiego w Miliczu wyraźnie zintensyfikował działania w celu jak najlepszego 

przygotowania się do obsługi klientów składających wnioski o świadczenia wychowawcze 

na nowy okres. Od czerwca 2017 r. pracownicy Wydziału Świadczeń Rodzinnych zaczęli 

rozpowszechniać informację o kończącym się okresie zasiłkowym oraz o konieczności 

złożenia nowych wniosków od 1 sierpnia 2017 r. Stosowne informacje zostały umieszczone 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, w sołectwach i szkołach, na stronie internetowej Gminy 

Milicz oraz w lokalnych gazetach („Głos Milicza” i „Milicka pi.”).

Przedsięwzięto również szereg dodatkowych działań mających na celu usprawnienie 

realizacji zadania przez Wydział. W lipcu 2017 r. podjęto odpowiednie kroki w celu 

zabezpieczenia odpowiedniej liczby wniosków/druków wraz z koniecznymi załącznikami. 

Wnioski wydawane były od 1 sieipnia 2017 r. Przyjmowaniem wniosków zajmowało się 

7 pracowników, obsługujących wnioskodawców w 4 pokojach. Przed przyjęciem wniosku 

w punkcie obsługi, wyznaczone osoby wstępnie sprawdzały wnioski oraz kserowały 

brakujące dokumenty. Chcąc umożliwić wszystkim beneficjentom złożenie wniosków w jak 

najkrótszym terminie, dodatkowo wydłużone zostały godziny pracy Wydziału w środy 

do godz. 18.00. Powyższe działania miały na celu przyspieszenie złożenia wniosku w punkcie 

przyjęć przez osoby ubiegające się o świadczenia wychowawcze.

Ponadto w poczekalni Wydziału udostępniono dzieciom przychodzącym z rodzicami 

miejsce do zabawy, gdzie pod okiem opiekunów mogli pobawić się, pokolorować
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kolorowanki lub przeglądać książeczki.

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

należycie wykonywać swoje obowiązki służbowe wynikające z ich zakresu zadań.

W 2016 i 2017 roku wszyscy pracownicy Wydziału Świadczeń Rodzinnych brali 

udział w szkoleniach z zakresu świadczeń wychowawczych oraz programu „Za życiem” 

organizowanych przez firmy zewnętrzne. Szkolenia w temacie „Świadczenia rodzinne 2017, 

za życiem - nowelizacja - aktualne problemy”, „Kodeks postępowania administracyjnego - 

aktualne problemy” oraz szkolenia w zakresie „Świadczenia wychowawcze 500 plus” 

organizowane były przez Ośrodek Twórczej Interwencji z siedzibą w Krakowie i Centrum 

Edukacji „Vademecum”.
(dowód: akta kontroli, str. 27-29)

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że Urząd Miejski w Miliczu prowadził 

postępowania w zakresie przyznawania świadczeń wychowawczych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa w granicach powszechnie obowiązujących norm. 

Na bieżąco realizował wypłatę świadczeń oraz w sposób należyty wykonywał zadania leżące 

w jego kompetencji. W sprawdzonych sprawach nie stwierdzono przewlekłości oraz 

opieszałości organu.

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 23.01.2018 r. do Urzędu Miejskiego w Miliczu wpłynęło 

7 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia. Pomoc przyznano 7 osobom na łączną kwotę 

28 000 zł.

Ośrodek wydał 7 decyzji administracyjnych w sprawie jednorazowego świadczenia. 

Nie wydał żadnej decyzji odmownej. Od treści wydanych decyzji strony nie wniosły 

odwołania do organu II instancji.
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W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania jednorazowego 

świadczenia, w tym decyzje administracyjne o następujących numerach:

1. K.R. -  ŚR 8250/Ż/000003/17 z dnia 27.01.2017 r.

2.A.W. -  ŚR 8250/Ż/000006/17 z dnia 14.04.2017 r.

3.A.Z. -  ŚR/8250/Ż/000009/17 z dnia 16.05.2017 r.

4.P.S. -  ŚR 8250/Ż/000011/17 z dnia 15.11.2017 r.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź 

odmowie przyznania świadczeń jest wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego 

świadczenia wraz z kompletem dokumentów. Na składanych 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 dzieci.

Do wniosków dołączone były wymagane ustawowo 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 specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty 

w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;

* zaświadczenie lekarskie/zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające 

pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży 

do porodu.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż postępowanie w przedmiocie ustalania 

prawa do jednorazowego świadczenia prowadzone było terminowo. W skontrolowanych 

decyzjach w sposób prawidłowy określano jej składniki. Decyzje zawierały oznaczenie 

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

prawnej, rozstrzygniecie pouczenie, w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz podpis 

z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jej 

wydania. Zgodnie z art. 107 § 4 odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona 

w całości żądanie strony. Rozstrzygnięcie decyzji wskazywało dane dziecka, na które 

przyznana jest pomoc oraz kwotę przyznanego świadczenia. Świadczenie wychowawcze 

przyznawano i wypłacano w kwocie 4 000 zł jednorazowo. Wydawane decyzje przyznające
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świadczenia były natychmiast wykonalne. 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

z których jeden egzemplarz otrzymuje Burmistrz Gminy Milicz, drugi - włącza się do akt

kontroli.

Z up. W

Do w iadom ości:
1. Burm istrz Gminy M ilicz


