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Wrocław, dnia kwietnia 2018 r.

Pani
Jolanta Leszko
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłodzku

W ystąpienie pokontrolne

W dniach 8, 9, 12 marca 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), 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. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952), art. 31 ust. 1 ustawy 

z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 554), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2092), zespół kontrolerów 

w składzie: Monika Broniszewska -  starszy inspektor wojewódzki -  przewodniczący zespołu 

i Małgorzata Siłka -  inspektor wojewódzki -  kontroler, z W ydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we W rocławiu przeprowadził kontrolę 

problemową w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Kłodzku z zakresu 

warunków nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasad ustalania, przyznawania 

i wypłacania tych świadczeń, warunków nabywania prawa do zasiłków dla opiekunów oraz 

zasad ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń, a także warunków nabywania 

prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji 

alimentów, zasad i trybu postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych. 

Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych obejmowała 

okres od 1 listopada 2017 r. do 8 marca 2018 r., kontrola realizacji zadań wynikających 

z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów od 15 maja 2014 r. do 8 marca



2018 r., natomiast kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów obejmowała okres od 1 października 2017 r. do 8 marca 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  Kłodzku w dniu 23 

marca 2018 r. Do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

Jednostką kieruje Pani Jolanta Leszko zatrudniona na stanowisku Dyrektora Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kłodzku od 1 stycznia 2004 r.

Pani Jolanta Leszko ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie 

objętym kontrolą.

Burmistrz Miasta Kłodzka upoważnił:

1. Panią Jolantę Leszko -  Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku do:

- prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach

świadczeń rodzinnych (Upoważnienie Nr 0113/80/2004 z dnia 20.04.2004 r.),

- prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach

świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Upoważnienie N r 0113/25/08 z dnia 

1 sierpnia 2008 r.),

- podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania 

i wydawania w tych sprawach decyzji (Upoważnienie Nr 0113/47/2010 z dnia 

10 czerwca 2010 r.),

- prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach

o ustalenie uprawnień do zasiłków dla opiekunów (Upoważnienie Nr 11.2014 z dnia 

8 maja 2014 r.),

- przekazywania do biur informacji gospodarczej, informacji gospodarczej 

o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających 

z należności z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu

alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (Upoważnienie Nr 077.54.2015 z dnia 

31 grudnia 2015 r.).

2. Panią Małgorzatę Brzozowską -  Kierownika Działu Świadczeń Ośrodka Pomocy

Społecznej w Kłodzku do:



- prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach 

świadczeń rodzinnych (Upoważnienie Nr 077.28.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.),

- podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań 

i wydawania w  tych sprawach decyzji (Upoważnienie Nr 077.26.2015 z dnia 

15 kwietnia 2015 r.),

- prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także 

do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych (Upoważnienie Nr 

077.25.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.),

- prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w  sprawach 

o ustalenie uprawnień do zasiłków dla opiekunów (Upoważnienie Nr 077.27.2015 

z dnia 15 kwietnia 2015 r.).

3. Pana Pawła Muszkietę -  pomoc administracyjną w  Ośrodku Pomocy Społecznej 

w  Kłodzku do:

prowadzenia postępowań w  sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów (Upoważnienie N r 077.47.2017 z dnia 

24 sierpnia 2017 r.),

przekazywania do biur informacji gospodarczej, informacji gospodarczej 

o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających 

z należności z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego (Upoważnienie N r 0052.17.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.).

4. Panią Iwonę Górną -  samodzielnego referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Kłodzku do:

- prowadzenia postępowań w  sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów (Upoważnienie Nr 0052.16.2018 z dnia 

13 lutego 2018 r.).

5. Panią Katarzynę Rutkowską -  referenta ds. świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w  Kłodzku do :

- prowadzenia postępowań w  sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów (Upoważnienie Nr 077.44.2017 z dnia 

24 sierpnia 2017 r.).
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6. Panią Małgorzatę Piekarczyk -  pomoc administracyjną w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Kłodzku do:

- prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów (Upoważnienie Nr 077.45.2017 z dnia 

24 sierpnia 2017 r.).

7. Panią Dorotę Kowalską -  pomoc administracyjną w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Kłodzku do:

- prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów (Upoważnienie N r 077.46.2017 z dnia 

24 sierpnia 2017 r.).

W okresie objętym kontrolą, realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów zajmowali się następujący pracownicy:

1. Pani Małgorzata Brzozowska -  Kierownik Działu Świadczeń,

2. Pani Iwona Górna -  samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych,

3. Pani Katarzyna Rutkowska -  referent ds. świadczeń rodzinnych,

4. Pani Dorota Kowalska -  pomoc administracyjna,

4. Pani Małgorzata Piekarczyk -  pomoc administracyjna,

5. Pan Paweł Muszkieta -  pomoc administracyjna.

W ojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie działania Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kłodzku w  zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, zasiłków dla 

opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także podejmowanych działań wobec 

dłużników alimentacyjnych.

Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone na podstawie:

1. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1952 ze zm.),

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

w  sprawie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu 

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

o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466),



3. ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektóiych ustaw związanych z systemami

wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428),

4. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 554),

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

w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu 

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

w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1467),

6. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2092),

7. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

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

8. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 ze zm.).

Podczas kontroli dokumenty udostępniali i wyjaśnień udzielali:

1. Dyrektor Ośrodka -  Pani Jolanta Leszko,

2. Kierownik Działu Świadczeń -  Pani Małgorzata Brzozowska.

Informacje ogólne:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku został utworzony na mocy Zarządzenia 

N r 5/90 Naczelnika M iasta Kłodzka z dnia 7 maja 1990 r.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kłodzku funkcjonował 

w oparciu o następujące dokumenty:

- Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem N r 14/2015 Dyrektora Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kłodzku z dnia 15 kwietnia 2015 r.

- Statut przyjęty Uchwałą Nr XXII/182/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 kwietnia 

2016 r.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił, że o terminach składania wniosków o ustalenie prawa 

do świadczeń, mieszkańcy gminy informowani są w następujący sposób:

„ Wypełniając obowiązek informowania wszystkich zainteresowanych o terminach składania 

wniosków, podjęliśmy następujące działania:
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-  zamieściliśmy informacje o terminach składania wniosków i wypłaty przyznanych świadczeń 

na drukach wniosków, które były wydawane w siedzibie Ośrodka i dostępne na stronie 

internetowej Ośrodka,

- zamieściliśmy w łipcu 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka oraz na stronie 

internetowej, informacje o terminach składania wniosków i wypłaty przyznanych świadczeń 

vi' okresie zasiłkowym 2017/2018,

- pracownicy Działu Świadczeń przyjmujący wnioski informowali o terminach ich 

rozpatrzenia,

- pracownicy socjalni w trakcie przeprowadzania wywiadów środowiskowych informowali 

rodziny z dziećmi, korzystające z pomocy o terminach składania wniosków i ich rozpatrzenia,

- w lokalnej prasie, przy okazji informowania o prowadzonej działalności, podawaliśmy m.in. 

informacje o ustawowych terminach dotyczących przyjmowania wniosków i wypłacania 

przyznanych świadczeń

(dowód: akta kontroli, str. 40)

Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego wypłacane są w kasie Ośrodka w  wyznaczonych wcześniej terminach, 

przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy bądź przekazem 

pocztowym na wskazany adres zamieszkania.

Godziny pracy Ośrodka: poniedziałek -  piątek od 7:00 do 15:00. Od 1 sierpnia 2017 r. 

do 31 października 2017 r. godziny pracy Działu Świadczeń były wydłużone do godz. 17:00.

Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod 

poz .N r 1/2018.

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wypłata świadczeń rodzinnych realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.). 

Ustawa daje prawo do korzystania z zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczeń 

opiekuńczych (zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia 

pielęgnacyjnego), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń 

wypłacanych przez gminy na podstawie art. 22 b ustawy oraz świadczenia rodzicielskiego.

W okresie zasiłkowym 2017/2018 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku 

wypłacono 4756 zasiłków rodzinnych, z czego na dziecko w wieku:
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- do ukończenia 5 roku życia -  1285,

- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia -  3213,

- powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia -  250,

- powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 roku życia -  8.

Ośrodek wypłacił 1920 dodatków, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka -  27,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -  110,

- samotnego wychowywania dziecka w  wysokości określonej w art. 1 la  ust. 3 ustawy -  435,

- samotnego wychowywania dziecka w  wysokości określonej w art. 1 la  ust. 4 ustawy -  54,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia -  76,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia -  298,

- rozpoczęcia roku szkolnego -  239,

- podjęcia przez dziecko nauki w  szkole poza miejscem zamieszkania w związku 

z zamieszkiwaniem w  miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły -  29,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole, poza miejscem zamieszkania w  związku z dojazdem 

do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły -  35,

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej -  617.

Ośrodek zrealizował również wypłatę 2612 zasiłków pielęgnacyjnych, 343 świadczeń 

pielęgnacyjnych, 40 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 70 jednorazowych zapomóg z tytułu 

urodzenia się dziecka oraz 231 świadczeń rodzicielskich.

W okresie zasiłkowym 2017/2018 świadczenia rodzinne pobierało 1200 rodzin. 

Do zasiłku rodzinnego uprawnionych było 661 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko -  281,

- na 2 dzieci -  259,

- na 3 dzieci -  88,

- na 4 i więcej dzieci -  33.

W okresie zasiłkowym 2017/2018 Ośrodek wydał 1197 decyzji administracyjnych 

w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym 39 decyzji odmownych. Głównym powodem 

wydania decyzji odmownych było przekroczone kryterium dochodowe. Od treści wydanych 

decyzji 5 osób wniosło odwołania do organu II instancji. Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze wydało 4 decyzje administracyjne, w  tym 2 utrzymujące w mocy zaskarżone 

decyzje oraz 2 uchylające decyzje organu właściwego i rozstrzygające sprawę.

Kontroli poddano dokumentację do decyzji dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych,
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specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, 

jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłków rodzinnych wraz 

z dodatkami o następujących numerach:

1.A.P. -  P-432/DS/DSR/61/001941/517/11/2017/3327 z dnia 23.11.2017 r.

2.A.P. - P-432 D SR/61/002095//12/2017/2017/3542 z dnia 23.11.2017 r.

3.M.M. -  M-447 D SR/61 /000172//01/2018/179 z dnia 25.01.2018 r.

4.5.M . -  M -385/DS/DSR/61/000222/517/02/2018/271 z dnia 6.02.2017 r.

5.5.M . -  M -385/DS/DSR/61/000221 /ZR/02/2018/252 z dnia 6.02.2017 r.

6.M.K. -  K-555/DS/DSR/61 /000225/ZR/02/2018/266 z dnia 6.02.2017 r.

7.M.K. -  K-555/DS/DSR/61/000219/517/02/2018/264 z dnia 6.02.2017 r.

8.M.K. -  K-555 DSR/61/000220//02/2018/265 z dnia 6.02.2017 r.

9.P.P. -  P-434/DSR/61/002100//12/2017/3555 z dnia 18.12.2017 r.

10.1.R. -  R -165/DS/SR/61 /001922//11/2017/3355 z dnia 23.11.2017 r.

11.M.B. -  B -241 /DS/SR/61/000133/ZP/01/2018/154 z dnia 16.01.2018 r.

12.M.B. -  B -241 /DS/SR/61/000136//01/2018/174 z dnia 25.01.2018 r.

13. A.Cz. -  C -170/DS./SR/61 /0 0 1997/SP/l 1/2017/3407 z dnia 29.11.2017 r.

14. A .Cz. -  C-170/DS./SR/61/000028/SP/01/2018/20 z dnia 5.01.2018 r.

15. P.P. -  P-427/DSR/61/0018 13/SP/l 1/2017/3152 z dnia 14.11.2017 r.

16. P.P. -  P-358/DSR/61/000060/SP/01/2018/34 z dnia 5.01.2018 r.

17. A.Z. -  Z-64/DS./SR/61/002053/SP/12/2017/3549 z dnia 18.12.2017 r.

18. A.Z. -  Z-64/DSR/61/000076/SP/01/2018/58 z dnia 5.01.2018 r.

19. A.Z. -  Z-64/DSR/61/002050/ZP/12/2017/3548 z dnia 18.12.2017 r.

20. R.Z. — Z-156/DSR/61/002088/ZP/12/2017/3531 z dnia 15.12.2017 r.

21. M.B. -B-324/D SR/61/000199/ZP/02/2018/238 z dnia 1.02.2018 r.

22. M .Cz. -  G-78/DS./SR/61/001671/ZR/10/2017/2921 z dnia 31.10.2017 r.

23. J.G. -  G -186/DS./SR/61/001903/ZR/l 1 /2 0 17/3265 z dnia 22.11.2017 r.,

24. J.G. -  G -186/DS./SR/61/000115/ZM /01/2018/158 z dnia 16.01.2018 r.

25. J.B. -  B-146/DS/SR/61/001423/ZR/l0/2017/2536 z dnia 16.10.2017 r.

26. T.P. -  P-15/DSR/61/001767/ZR/11/2017/3069 z dnia 8.11.2017 r.

27. P.P. -  P-52/DS./DSR/61/001482/Z R /l0/2017/2706 z dnia 19.10.2017 r.

28. M .M . -  M -112/DS./DSR/61/001132/ZR/09/2017/1729 z dnia 21.09.2017 r.

2 9 .1.L. -  L-l04/D S./D SR/61/002048/ZR/l2/2017/3428 z dnia 6.12.2017 r..

30. E.B. -  B -144/DS./SR/61/001700/ZR/l 1 /2017/3034 z dnia 2.11.2017 r.

31. A .M  -  M-359/DS./DSR/61/001061/ZR/09/2017/1501 z dnia 18.09.2017 r.



32. A.P. -  P-364/DS./DSR/61/001275/ZR/l 0/2017/2295 z dnia 4.10.2017 r.,

33. T.M. -  M-157/DS./DSR761/001179/ZR/09/2017/1859 z dnia 26.01.2017 r.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację dotyczącą przyznania:

• 29 zasiłków rodzinnych oraz 38 dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka -  2,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -  2,

- samotnego wychowywania dziecka -  5,

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej -  6,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 5,

- rozpoczęcia roku szkolnego -  15,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku 

z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły -  2,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku 

z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły -  1,

• 4 zasiłków pielęgnacyjnych,

o 6 świadczeń pielęgnacyjnych,

® 3 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

• 3 specjalnych zasiłków opiekuńczych,

• 3 świadczeń rodzicielskich.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku, w skontrolowanych decyzjach wysokość 

kwot przyznanych świadczeń była zgodna z kwotami zasiłków wraz z dodatkami określonymi 

w  ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia 

rodzin. 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, podpis 

z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu 

upoważnionego do wydawania decyzji. Decyzje doręczane były zgodnie z art. 39 i art. 46 

k.p.a.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź 

odmowie przyznania świadczeń jest wniosek o ustalenie prawa do pomocy wraz z kompletem
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dokumentów. N a składanych wnioskach widniała data wpływu wniosku do Ośrodka. Wnioski 

wypełniane były w sposób prawidłowy. Do wniosków dołączone były dokumenty 

potwierdzające dane osób ubiegających się o świadczenia rodzinne oraz dane członków ich 

rodzin. Ponadto dokumentacja zawierała informację o uzyskanych dochodach, akty zgonu, 

orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia 

szkoły/oświadczenia strony o uczęszczaniu dziecka do szkoły -  w przypadku gdy dziecko 

ukończyło 18 rok życia, prawomocne wyroki sądu rodzinnego orzekające rozwód, orzeczenia 

sądu zasądzające alimenty na rzecz osób w rodzinie.

■ W sytuacji, gdy na dzieci zasądzone były świadczenia alimentacyjne i osoba 

uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je  w wysokości niższej od ustalonej 

w wyroku sądu lub ugodzie sądowej do wniosku załączone były zaświadczenia organu 

prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności 

egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

W celu określenia dochodu strona składała oświadczenie członków rodziny 

o wysokości uzyskanego w  roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego 

dochodu niepodlegającego opodatkowaniu.

W przypadku ustalania prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego w dokumentacji znajdowały się zaświadczenia 

pracodawcy/oświadczenia strony o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop 

wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w  stosunku 

pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia 

przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku dołączała 

odpowiednie zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły poza miejscem 

zamieszkania oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia poza 

miejscem zamieszkania.

Przy wnioskach o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania 

dziecka znajdował się akt zgonu drugiego z rodziców dziecka lub odpis zupełny aktu 

urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.

W aktach dotyczących ustalania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 

się dziecka znajdowały się dodatkowo stosowne zaświadczenia lekarskie lub zaświadczenia 

wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie 

później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
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W  przypadku ustalania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w aktach sprawy 

znajdowały się dokumenty potwierdzające rezygnację z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej osoby zobowiązanej do alimentacji w  związku z koniecznością sprawowania 

stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności.

Oświadczenia stron oraz członków rodziny składane były pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie został 

zobowiązany do zawarcia w nim  klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W  sprawdzonych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów.

Ustalenie i wypłata zasiłków dla opiekunów realizowana jest na podstawie ustawy 

z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2092). Ustawa daje prawo korzystania ze świadczenia osobie, jeżeli decyzja 

o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie 

art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548 ze zm.) z dniem 1 lipca 2013 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kłodzku od dnia wejścia w  życie ustawy, tj. 

15.05.2014 r. wypłacił 1944 świadczenia dla 63 rodzin.

W okresie tym wydał 120 decyzji administracyjnych, w tym 1 decyzję odmowną 

z uwagi na prowadzenie gospodarstwa rolnego. Od treści wydanych decyzji żadna ze stron 

nie wniosła odwołania do organu II instancji.

Kontroli poddano dokumentację do decyzji dotyczących zasiłków dla opiekunów 

o następujących numerach:

1.B.G. -  G-185/DSR/61/000505//06/2014/540 z dnia 9.06.2014 r.

2.K.B. -  B-244/DSR/61/000559//06/2014 z dnia 13.06.2014 r.

3.J.D. -  D-147/DSR/61/000537//06/2014/566 z dnia 10.06.2014 r.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczynano na 

wniosek osoby ubiegającej się o pomoc. Wnioski wypełnione były w sposób prawidłowy
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i zawierały niezbędne dokumenty, w tym potwierdzające rezygnację z zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej osoby zobowiązanej do alimentacji w związku z koniecznością 

sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu. 

Wszystkie wnioski złożone zostały nie później niż w  terminie 4 miesięcy od dnia wejścia 

w  życie ustawy.

Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna za okres od dnia wejścia w życie ustawy 

udokumentowano przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, na zasadach 

określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania 

opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Aktualizacje wywiadów 

przeprowadzano terminowo. Decyzje administracyjne wydawano w terminie. 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, 

podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu 

upoważnionego do wydawania decyzji. Decyzje doręczane były zgodnie z art. 39 i art. 46 

k.p.a.

Kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń uwierzytelniane były przez 

właściwe organy. Okres uprawnienia oraz wysokość przyznanych świadczeń ustalane były 

prawidłowo.

Oświadczenia stron oraz członków rodziny składane były pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W sprawdzonych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym  

do alimentów.

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowana jest na podstawie ustawy 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 489 ze zm.).

Z uzyskanych informacji wynika, że w okresie świadczeniowym 2017/2018 pomoc 

z funduszu alimentacyjnego przyznano 257 osobom z 179 rodzin. W okresie tym 

wypłacano 28 świadczeń, z uwagi na zamieszkiwanie dłużnika alimentacyjnego poza 

granicami Polski, w tym 7 w związku z niemożnością wszczęcia lub prowadzenia egzekucji 

alimentów.

W okresie tym wypłacono 1293 świadczenia, z tego na osobę uprawnioną:
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- w wieku O -  17 lat -  1148 świadczeń,

- w  wieku 18 -  24 lat -  145 świadczeń,

- 25 lat i więcej -  O świadczeń.

W okresie świadczeniowym 2017/2018 Ośrodek wydał 224 decyzje administracyjne 

w  sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w  tym 13 decyzji odmownych z powodu 

przekroczonego kryterium dochodowego i skutecznej egzekucji alimentów. Od treści 

wydanych decyzji żadna ze stron nie wniosła odwołania do SKO.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację w sprawie 9 świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. Prawo do świadczeń rozstrzygnięte zostało 7 decyzjami administracyjnymi 

dla 7 wnioskodawców. Kontroli poddano dokumentację do decyzji o następujących 

numerach:

1.A.S. -  S-72/DS/SR/61/000319/FA/l 1/2017/3315 z dnia 23.11.2017 r.

2.A.D. -  D -170/DS/SR/61 /000212/FA /l 0/2017/2204 z dnia 4.10.2017 r.

3.M.B. -  B-1/DS/SR/DSR/61/000081/FA/08/2017/1161 z dnia 23.08.2017 r.

4.P.M. -  M -331 /DS/SR/DSR/61/000169/FA/09/2017/2019 z dnia 28.09.2017 r.

5.M.Ch. -  C-138/DS./SR/61/000204/FA/l0/2017/2236 z dnia 3.10.2017 r.

6.P.T. -  T-81/DS./SR/61/000093/FA/09/2017/1241 z dnia 4.09.2017 r.

7.D.B. -  B-30/DS./SR/61 /000256/FA/10/2017/2740 z dnia 16.10.2017 r.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź 

odmowie przyznania świadczeń jest wniosek o ustalenie prawa do pomocy wraz z kompletem 

dokumentów. N a składanych w Ośrodku wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu. 

W nioski wypełnione były w sposób prawidłowy i zawierały niezbędne dokumenty, w tym 

poświadczające wysokość dochodu rodziny, stwierdzające wiek osoby uprawnionej, 

zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające 

bezskuteczność egzekucji, orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisy podlegających 

wykonaniu orzeczeń sądu zasądzających alimenty na rzecz osób w rodzinie, odpisy 

protokołów zawierających treść ugody sądowej, zaświadczenia o uczęszczaniu osoby 

uprawnionej do szkoły.

W przypadku, gdy osoba uprawniona w  roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

świadczeniowy nie otrzymywała alimentów albo otrzymywała je  w wysokości niższej 

od ustalonej w wyroku sądu lub ugodzie sądowej do wniosku załączone były zaświadczenia
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organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej 

bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

Świadczenia przyznawano w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie 

wyższej niż 500,00 zł. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń prowadzone 

było terminowo. Prawo do świadczeń ustalano na okres świadczeniowy począwszy od 

miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej jednak niż od początku okresu 

świadczeniowego do końca tego okresu. Wypłata świadczeń następowała zgodnie z art. 20 

ust. 4-5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Decyzje, administracyjne wydawane były terminowo. Sposób doręczenia decyzji był 

zgodny z art. 39 i 46 k.p.a. Ponadto w decyzjach w sposób prawidłowy wykazano elementy 

wyszczególnione w art. 107 § 1 k.p.a. Decyzjom z mocy prawa nadany został rygor 

natychmiastowej wykonalności.

Oświadczenia stron składane były pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający oświadczenie został zobowiązany do zawarcia w  nim klauzuli 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”.

W sprawdzonych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.

4. Realizacja działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych realizowane 

są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 489 ze zm.).

W okresie świadczeniowym 2017/2018 Ośrodek prowadził postępowanie w stosunku 

do 141 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy. W  56 przypadkach skierowano do organu 

właściwego dłużnika wniosek o podjęcie działań. W 28 sprawach przeprowadzono wywiad 

oraz odebrano oświadczenie majątkowe. Do zarejestrowania się w PUP, jako osoba 

bezrobotna lub poszukująca pracy zobowiązano 3 osoby. W stosunku do 10 dłużników gminy 

zostało wystosowane pismo do PUP o potrzebie aktywizacji.

Do centralnej ewidencji kierowców z zapytaniem czy dłużnik posiada uprawnienie 

do kierowania pojazdami wystosowano 1 wniosek. W powyższym okresie Ośrodek nie 

kierował do starosty wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika. W stosunku do 21 osób 

wszczęto postępowanie w  sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych. Do biura informacji gospodarczej przekazano 292 informacje gospodarcze 

o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów,
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o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

W okresie świadczeniowym 2017/2018 do dnia kontroli nie złożono żadnego wniosku 

o ściganie dłużników alimentacyjnych na podstawie art. 209 § 1 Kodeksu Karnego, ponieważ 

w żadnym przypadku nie uprawomocniła się jeszcze decyzja uznająca dłużnika 

za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Działając z upoważnienia Burmistrza 

M iasta Kłodzka jako organ właściwy wierzyciela na podstawie art. 209 § 3 Kodeksu Karnego 

w zw. z art. 304 § 2 Kodeksu Postępowania Karnego złożono 189 zawiadomień o możliwości 

• popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu, tj. przestępstwa polegającego na uchylaniu się 

przez dłużnika od wykonania obowiązku alimentacyjnego, co spowodowało iż łączna 

wysokość powstałych w skutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 

świadczeń okresowych, a pokrzywdzonemu przyznano świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego w związku z bezskutecznością egzekucji alimentów.

W okresie tym Ośrodek wydał 6 decyzji administracyjnych, w  tym 4 o uznaniu dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz 2 o umorzeniu 

postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się 

od zobowiązań alimentacyjnych. Od treści wydanych decyzji żadna ze stron nie wniosła 

odwołania do organu II instancji.

W toku czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia dokumentacji w  sprawie 

prowadzonego postępowania wobec 7 następujących dłużników alimentacyjnych: nr 1 (A.K.), 

nr- 2 (J.D.), nr 3 (P.K.), nr 4 (J.B.), nr 5 (E.M.), nr 6 (B.B.), nr- 7 (D.K.).

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone jest w przypadku 

bezskutecznej egzekucji po złożeniu przez wierzyciela do organu właściwego wniosku 

o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, a także w  przypadku przyznania osobie 

uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że Ośrodek informuje dłużników 

o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o obowiązku 

zwrotu wraz z odsetkami należności z tytułu wypłaconych świadczeń oraz o wysokości 

zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Informował również dłużników o przekazaniu do biura 

informacji gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach 

należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej 

na podstawie ustawy -  do ich całkowitego zaspokojenia oraz należności powstałych z tytułu
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zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 

22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 

alimentacyjnej do ich całkowitego zaspokojenia, w razie powstania zaległości za okres 

dłuższy niż 6 miesięcy.

W  sytuacji, gdy dłużnik nie zamieszkiwał na terenie Miasta Kłodzko, Ośrodek 

występował ze stosownym wnioskiem do organu właściwego dłużnika ze względu na miejsce 

jego zamieszkania z prośbą o podjęcie stosownych działań. Przekazywał również organowi 

właściwemu dłużnika informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego,, informację o obowiązku zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych 

osobie uprawnionej oraz informację o wysokości zobowiązań dłużnika wobec Skarbu 

Państwa.

W sytuacji gdy dłużnik mieszkał na terenie Miasta Kłodzko, wzywano stronę celem 

przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. 

Oświadczenia majątkowe składane były pod rygorem odpowiedzialności karnej, o czym 

składający został pouczony.

Po przeprowadzeniu wywiadu i odebraniu oświadczenia majątkowego przekazywano 

komornikowi sądowemu informacje istotne dla skuteczności egzekucji.

W  sprawdzonych sprawach w stosunku do żadnej osoby nie zostało wszczęte 

postępowanie w  sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych, bowiem nie wystąpiła taka potrzeba. Nie wydano żadnej decyzji 

w powyższym zakresie co skutkowało brakiem składanych wniosków do Prokuratury 

o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -  kodeks 

karny oraz brakiem zapytań do centralnej ewidencji kierowców o udzielenie informacji czy 

dłużnik posiada prawo jazdy.

Ponadto ustalono, że Ośrodek przekazywał komornikowi sądowemu prowadzącemu 

postępowanie egzekucyjne decyzję przyznającą osobie uprawnionej świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego. Dodatkowo jako organ właściwy wierzyciela występował z wnioskami 

do komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, dołączając 

do wniosku ostateczną decyzję przyznającą świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

informację o rozpoczęciu realizacji ww. decyzji i terminie wypłat świadczeń 

w poszczególnych miesiącach określonych w decyzji.

W sprawdzonych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.
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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 Kłodzka, trzeci włącza się do akt kontroli.

—  u , r \ c r \  i U W A  W T U Z I A Ł U
Zdrowia i Polityki Społecznej

Do w iadom ości:
1. Burm istrz K łodzka
2. a/a
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