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Pan
Mariusz Harbacewicz
Kierownik 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Dziadowej Kłodzie

Sprawozdanie z kontroli

W dniu 11 września 2018 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła 

skarga, kwestionująca zasadność przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie, 

która zdaniem autora skargi oświadczyła nieprawdę, zatajając fakt pobierania świadczeń 

rodzinnych w Niemczech.

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2017 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, 

realizacja przez organ właściwy zadań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest 

zadaniem z zakresu administracji rządowej.

W związku z powyższym w dniu 4 października 2018 r. w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej (zwanym dalej „Ośrodkiem” lub „GOPS”) z siedzibą przy 

ul. Słonecznej 7c w Dziadowej Kłodzie, zespół kontrolerów: Małgorzata Siłka -  inspektor 

wojewódzki -  przewodnicząca zespołu oraz Ewa Lasota -  starszy specjalista, przeprowadził 

kontrolę w trybie uproszczonym, na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego 

Nr 463 z dnia 21 września 2018 r. oraz upoważnienia z dnia 26 września 2018 r. 

nr ZP-KNPS.0030.540.2018.MS i nr ZP-KNPS.0030.541.2018.MS. Kontrolą objęto okres 

od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 4 października 2018 r. Kontrolę wpisano do książki kontroli 

pod nr 10.

Celem postępowania kontrolnego była ocena zasadności przyznania świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego w skarżonej sprawie. W okresie objętym kontrolą jednostką 

kierował Pan Mariusz Harbacewicz, zatrudniony na stanowisku Kierownika GOPS, który jest 

odpowiedzialny za realizację zadania podlegającego kontroli.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o dokumentację.
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Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane było na podstawie 

wewnętrznych aktów normatywnych wydanych przez Wójta Gminy Dziadowa Kłoda dla:

1) Pana Mariusza Harbacewicza -  Kierownika Ośrodka -  doprowadzenia postępowań 

w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji 

administracyjnych w tych sprawach (Zarządzenie Nr 0151/51/08 z dnia 31 lipca 2008 r.).

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie działania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dziadowej Kłodzie w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń

z funduszu alimentacyjnego.

1. Oceny kontrolowanej jednostki dokonano na podstawie następujących ustaleń.

Strona w dniu 31.08.2012 r., złożyła w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Dziadowej Kłodzie wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

na 4 dzieci, na okres zasiłkowy 2012/2013.

Na złożonym wniosku widniał stempel opatrzony datą wpływu.

Do wniosku Strony dołączone były dokumenty poświadczające wysokość dochodu rodziny, 

dokumenty stwierdzające wiek osób uprawnionych, zaświadczenie organu prowadzącego 

postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji alimentów, orzeczenie 

sądu zasądzającego alimenty oraz protokół zawierający treść ugody sądowej.

W wyniku rozpatrzenia wniosku, wydano decyzję administracyjną w sprawie 

przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 4 dzieci, o numerze:

OPS/00016/FA/09/2012 z dnia 24.09.2012 r.

Strona w dniu 30.08.2013 r. złożyła w GOPS w Dziadowej Kłodzie wniosek 

o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres zasiłkowy 2013/2014. 

W wyniku rozpatrzenia wniosku, wydano decyzję administracyjną w sprawie przyznania 

powyższych świadczeń na 4 dzieci, o numerze: OPS/00009/FA/09/2013 z dnia 6.09.2013 r.

Na złożonym wniosku widniał stempel opatrzony datą wpływu.

Do wniosku Strony dołączone były dokumenty poświadczające wysokość dochodu rodziny, 

dokumenty stwierdzające wiek osób uprawnionych, zaświadczenie organu prowadzącego 

postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji alimentów, orzeczenie 

sądu zasądzającego alimenty oraz protokół zawierający treść ugody sądowej, zaświadczenie 

o kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej przez osobę uprawnioną do pobierania 

alimentów.



Kolejny wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 

zasiłkowy 2014/2015 Strona złożyła w dniu 29.08.2014 r.

Na złożonym wniosku widniał stempel opatrzony datą wpływu. 

Do wniosku Strony dołączone były dokumenty poświadczające wysokość dochodu rodziny, 

dokumenty potwierdzające ich utratę i uzyskanie, dokumenty stwierdzające wiek osób 

uprawnionych, zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne 

potwierdzające bezskuteczność egzekucji alimentów, orzeczenie sądu zasądzającego alimenty 

oraz protokół zawierający treść ugody sądowej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki 

w szkole ponadgimnazjalnej przez osobę uprawnioną do pobierania alimentów.

W wyniku rozpatrzenia wniosku, wydano decyzję administracyjną w sprawie 

przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 4 dzieci, o numerze: 

OPS/OOOl l/FA/09/2014 z dnia 5.09.2014 r.

Strona nie ubiegała się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 

2015/2016. W dniu 9.10.2015 r. złożyła w GOPS postanowienie komornika 

o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi.

W skontrolowanej sprawie stwierdzono, że oświadczenia Strony składane były pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zawierały klauzulę 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”.

Decyzje wydawane były terminowo, sposób ich doręczenia był zgodny z art. 39 i 46 

k.p.a. Dochód rodziny wyliczany był prawidłowo i uprawniał do otrzymywania przez Stronę 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ponadto stwierdzono, że organ nie posiadał informacji, które mogłyby świadczyć 

o tym, że strona otrzymuje alimenty na rzecz dzieci od dłużnika alimentacyjnego. 

W toczącym się równolegle postępowaniu wobec dłużnika alimentacyjnego przeprowadzano 

z nim wywiady alimentacyjne, w których podawał:

- w wywiadzie z dnia 15.10.2012 r., że nie posiada stałego zatrudnienia,

- w wywiadzie z dnia 7.11.2013 r., że nie ma stałej pracy, utrzymuje się z prac dorywczych, 

ledwie utrzymuje siebie, jest zarejestrowany w PUP, z którego nie otrzymał żadnej propozycji 

pracy,

- w wywiadzie z dnia 17.10.2014 r., że nie ma pracy, nie może znaleźć stałego zatrudnienia



ze względu na trudny dojazd i zatrzymanie prawa jazdy, jest zarejestrowany w PUP 

i podejmuje prace dorywcze.
(Dowód: akta kontroli, str. 125-157)

W związku z powzięciem w dniu 10.09.2018 r. informacji o istotnych okolicznościach 

mogących mieć wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w dniu 

17.09.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie weryfikacji wypłaty 

Stronie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W dniu 21.09.2018 r. Ośrodek zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Oleśnicy 

o możliwości popełnienie przestępstwa przez dłużnika alimentacyjnego, polegającego 

na składaniu fałszywych zeznań.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie -  nie wydaje się zaleceń pokontrolnych...
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(Podpis kierownika jednostki kontrolującej)

Do wiadom ości;
1. Pan Robert Fryt -  Wójt Gminy Dziadowa Kłoda
2. a/a


