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Sprawozdanie z kontroli

W dniu 12 kwietnia 2018 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wpłynęła prośba o wyjaśnienie 

zasadności przyznania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie świadczeń 

wychowawczych na rzecz matki dzieci zamieszkującej w Bielawie.

Na podstawie 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.) realizacja przez organ 

właściwy zadań z zakresu świadczenia wychowawczego jest zadaniem z zakresu 

administracji rządowej.

W związku z powyższym w dniu 7 maja 2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej 

(zwanym dalej „Ośrodkiem” lub „OPS”) z siedzibą przy ul. 3 Maja 20 w Bielawie, zespół 

kontrolerów: Ewelina Zygmunt -  starszy inspektor wojewódzki -  przewodnicząca zespołu 

oraz Helena Sławska -  starszy inspektor wojewódzki, przeprowadził kontrolę w trybie 

uproszczonym, na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 130 z dnia 

26 kwietnia 2018 r. oraz upoważnienia z dnia 30 kwietnia 2018 r. nr ZP- 

KNPS.0030.232/2018.EZ i nr ZP-KNPS.0030.263/2018.EZ. Kontrolą objęto okres od dnia 

1 września 2017 r. do dnia 7 maja 2018 r. Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr 29.

Celem postępowania kontrolnego była ocena zasadności przyznania świadczeń 

wychowawczych we wnioskowanej sprawie. W okresie objętym kontrolą jednostką kierował 

Pan Robert Bąk, zatrudniony na stanowisku Dyrektora OPS, który jest odpowiedzialny 

za realizację zadania podlegającego kontroli.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o dokumentację, a także pisemne 

wyjaśnienia złożone przez Dyrektora Ośrodka -  Pana Roberta Bąk.



Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane było na podstawie 

wewnętrznych aktów normatywnych wydanych przez Burmistrza Miasta Bielawa dla:

1) Pana Roberta Bąk -  Dyrektora Ośrodka -  doprowadzenia postępowań w sprawach 

świadczenia wychowawczego, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych 

sprawach (upoważnienie z dnia 1 maja 2016 r.).

2) Pana Michała Słoty -  Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych 

Ośrodka -  do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia wychowawczego oraz 

wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach (upoważnienie z dnia 2 stycznia 

2017 r.).

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie działania Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bielawie w zakresie przyznania i wypłacania świadczenia wychowawczego osobie 

uprawnionej.

1. Oceny kontrolowanej jednostki dokonano na podstawie następujących ustaleń.

W dniu Strona złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia

wychowawczego na dziecko na okres zasiłkowy Wnioskodawczym nie ubiegała

się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Pismem z dnia 

24 października 2017 r. organ właściwy wystąpił do ośrodka pomocy społecznej właściwego 

ze względu na poprzednie miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie 

wychowawcze, z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych, w zakresie niezbędnym 

do ustalenia uprawnień do świadczenia wychowawczego. W dniu Strona

złożyła oświadczenie z prośbą o rozpatrzenie złożonego wniosku od dnia 1 listopada 2017 r. 

Decyzją nr OPS.DSR.581.1806.2017.MB.1994 z dnia 23 listopada 2017 r., działający 

z upoważnienia Burmistrza Bielawy, Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych 

i Alimentacyjnych przyznał na świadczenie wychowawcze w wysokości 500

zł miesięcznie na okres od 1 listopada 2017 r. do 30 września 2018 r. Świadczenie nie jest 

uzależnione od dochodu rodziny, zatem organ właściwy nie weryfikował kryterium 

dochodowego. W dniu Strona potwierdziła doręczenie decyzji.
(Dowód: akta kontroli, str. 29 -  69)

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 złożonym wniosku widniał stempel
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opatrzony datą wpływu. Wniosek zawierał nazwę i adres organu właściwego, dane dotyczące 

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

adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, numer PESEL, adres poczty 

elektronicznej i numer telefonu, wskazanie, na które dziecko wnioskodawca wnosi o ustalenie 

prawa do świadczenia wychowawczego, wskazanie organu emerytalno-rentowego, do którego 

są opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za członka rodziny, klauzulę następującej 

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Ośrodek samodzielnie weryfikował informacje o rodzinie, korzystając z Centralnego 

Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego. W ramach udostępnionych usług 

korzystano z:

- Systemu Rejestrów Państwowych (PESEL), który pozwala weryfikować występowanie 

osoby w rejestrze PESEL i sprawdzenie poprawności posiadanych danych,

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

udostępnia dane o okresach ubezpieczeniowych i należnych składkach na ubezpieczenie 

zdrowotne za dany okres,

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

działalności gospodarczej,

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

wniosek nie figuruje w innej jednostce realizującej program 500+,

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

podatnika.

Decyzję administracyjną wydano w terminie. W sposób prawidłowy określała 

elementy wyszczególnione w art. 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.). 

Rozstrzygnięcie decyzji wskazywało dane dziecka, na które przyznana jest pomoc, okres oraz 

kwotę przyznanego świadczenia. Wydana decyzja przyznająca świadczenie była z mocy 

prawa natychmiast wykonalna. Sposób jej doręczenia był zgodny z art. 39 i 46 K.p.a.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Bielawie -  nie wydaje się zaleceń pokontrolnych...

Z  up

(Podpis kierow nika jednostki kontrolującej)

Do w iadom ości:
1. Pan Piotr Łyżwa - Burm istrz M iasta Bielawa
2. a/a
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