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Wrocław, dnia J  listopada 2018 r. 

ZP-KNPS.431.7. 7.2018.EL

Pani
Jadwiga Furmaniak
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Legnickim Polu

Sprawozdanie z kontroli

W dniu 13 września 2018 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wpłynął wniosek Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przeprowadzenie kontroli postępowań 

administracyjnych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim 

Polu w zakresie ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, w tym w szczególności 

w zakresie terminowości wydawania decyzji administracyjnych. Na podstawie art. 20 ust. 1 

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

1952 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” realizacja przez organ właściwy zadań z zakresu 

świadczeń rodzinnych jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

W związku z powyższym w dniu 26 października 2018 r. w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Legnickim Polu (zwanym dalej „Ośrodkiem” lub „GOPS”) z siedzibą 

przy Placu Henryka Pobożnego 6 w Legnickim Polu, zespół kontrolerów: Ewa Lasota -  

starszy specjalista - przewodnicząca zespołu oraz Monika Broniszewska - starszy inspektor 

wojewódzki, przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym, na podstawie Zarządzenia 

Wojewody Dolnośląskiego Nr 500 z dnia 17 października 2018 r. oraz upoważnienia z dnia 

18 października 2018 r. nr ZP-KNPS.0030.592.2018.EL i nr ZP-KNPS.0030.593.2018.EL 

Kontrolą objęto okres od dnia 21 lipca 2018 r. do dnia kontroli czyli do 26 października 

2018 r. Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr 11.

Celem postępowania kontrolnego była ocena prowadzenia postępowań 

administracyjnych dotyczących ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, w tym 

w szczególności w zakresie terminowości wydawania decyzji administracyjnych. W okresie
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objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Jadwiga Furmaniak, zatrudniona na stanowisku 

Dyrektora GOPS, która jest odpowiedzialna za realizację zadania podlegającego kontroli.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o dokumentację, a także pisemne 

wyjaśnienia złożone przez Główną Księgową GOPS - Panią Grażynę Przydział, która 

posiada pisemne pełnomocnictwo Dyrektora GOPS w Legnickim Polu do wykonywania 

obowiązków w zakresie zwykłego zarządu jednostką, w tym w szczególności > 

reprezentowania GOPS w Legnickim Polu na zewnątrz, nadzorowania i kierowania pracą 

Ośrodka i podległych pracowników.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane było na podstawie 

wewnętrznych aktów normatywnych wydanych przez Wójta Gminy Legnickie Pole dla:

1) Pani Jadwigi Furmaniak - Dyrektora Ośrodka -  do prowadzenia postępowań w sprawach 

świadczeń rodzinnych, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach, 

(upoważnienie z dnia 30 grudnia 2016 r.).

2) Pani Kamili Śliwa -  inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

- do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

oraz świadczeń wychowawczych (zarządzenie z dnia 25 czerwca 2018 r. 0r.0050.64.2018).

3) Pani Magdaleny Worwąg -  inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych (...) (zarządzenie z dnia 5 lipca 2018 r . 

0r.0050.67.2018).

4) Pani Katarzyny Malczak -  podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych (...) (upoważnienie z dnia 8.paździemika 

2018 r.0r.077.4.2018).
(dowód: akta kontroli str. 17-22)

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działania Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w zakresie ustalania prawa do zasiłku 

pielęgnacyjnego, w tym terminowego wydawania decyzji administracyjnych.

1. Oceny kontrolowanej jednostki dokonano na podstawie następujących ustaleń.

Kontroli poddano dokumentację do decyzji dotyczących zasiłków pielęgnacyjnych 

o następujących numerach:

1. AJB. nr GOPS.432.52.1.2018 z dnia 10.09.2018 r.

2. LJB. nr GOPS.432.54.1.2018 z dnia 10.09.2018 r.

3. M.K. nr GOPS.432.242.1.2018 z dnia 10.08.2018 r.
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4. D J . nr GOPS.432.241.2018 z dnia 01.08.2018 r.

5. M.W. nr GOPS.432.53.2018 z dnia 15.10.2018 r.

6. W. Ł. nr GOPS.432.82.2018 z dnia 03.10.2018 r.

7. ĄJŁ nr GOPS.432.73.2018 z dnia 01.10.2018 r.

8. AK.  nr GOPS.432.244.2018 z dnia 15.10.2018 r.

9. K.M. nr GOPS.432.55.2018 z dnia 18.10.2018 r.

10. RP. nr GOPS.432.51.2018 z dnia 10.09.2018 r.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź 

odmowie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego jest wniosek o ustalenie prawa do zasiłku 

pielęgnacyjnego wraz z kompletem dokumentów. Na złożonych wnioskach widniał stempel 

opatrzony datą wpływu. Wnioski zawierały nazwę i adres organu właściwego prowadzącego 

postępowanie, dane dotyczące wnioskodawcy, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres 

miejsca zamieszkania, numer PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, klauzulę 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”. Ośrodek samodzielnie weryfikował informacje, 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,

-EKSMOoN (Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności), 

który pozwala weryfikować orzeczenia o niepełnosprawności.

Rozstrzygnięcia wydanych decyzji zawierały prawidłowe kwoty zasiłku 

pielęgnacyjnego, ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w prawie wysokości 

dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się 

zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz 

wysokości zasiłku dla opiekuna z dnia 31.07.2018 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1497). Zasiłek 

pielęgnacyjny za okres do 31.10.2018 r. przyznawano w kwocie 153,00 zł miesięcznie, za 

okres od 1.11.2018 r. do 31.10.2019 r. w kwocie 184,42 zł miesięcznie, za okres od 

1.11.2019 r. w kwocie 215,84 zł miesięcznie. W podstawie prawnej wydawanych decyzji 

przyznających zasiłek pielęgnacyjny przywoływany był § 2 i § 3 w/w rozporządzenia.

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania bądź odmowy przyznania zasiłku 

pielęgnacyjnego wydano w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. Sposób doręczenia 

decyzji był zgodny z art. 39 i 46 K.p.a.
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Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1) W sprawie nr 2 (A.K.) na wniosek z dnia 14.09.2018 r. decyzją Nr GOPS.432.73.1.2018 

z dnia 1.10.2018 r. przyznano Strome zasiłek pielęgnacyjny od dnia 1.09.2018 r. do

30.11.2018 r., w uszczegółowieniu wysokości świadczeń w poszczególnych okresach zasiłek 

pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie przyznano od 1.09.2008 r. do

31.10.2018 r. natomiast w wysokości 184,42 zł miesięcznie od 1.11.2018 r do 30.11.2018 r. 

W decyzji błędnie wpisano okres na który przyznano zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 

153 zł tj. 1.09.2008 r. do 31.10.2018 r.,

Decyzje administracyjne wydawane zgodnie z art. 107 § 1 kodeksu postępowania 

administracyjnego (dalej k.p.a.) winny być sporządzane w sposób rzetelny, z uwzględnieniem 

danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz zebraną wprowadzonym postępowaniu 

dokumentacją. W przypadku wystąpienia oczywistego błędu pisarskiego należy wydawać 

postanowienia o sprostowaniu błędu na podstawie art. 113 § 1 k.p.a. Zgodnie z cyt. przepisem 

organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze 

postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez 

ten organ decyzjach.

W trakcie czynności kontrolnych postanowieniem Nr GOPS.432.73.2.2018 z dnia

26.10.2018 r. sprostowano oczywistą omyłkę pisarską.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„W decyzji nr GOPS.432.73.1.2018 z dnia 1.10.2018 r. przyznano panu A.K. zasiłek 

pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności od 1.09.2018 r. do 30.11.2018 r., jednakże 

w dalszej części decyzji, szczegółowo rozpisane są wysokości świadczeń w poszczególnych 

okresach (ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r.), 

gdzie omyłkowo wpisano rok 2008, a powinno być wpisane 2018. Jest to błąd pisarski, który 

został sprostowany w drodze postanowienia ”.

(dowód: akta kontroli str. 63-68)

2) W sprawie nr 1 (A.B). decyzja nr GOPS.432.52.1.2018 z dnia 10.09.2018 r. oraz w sprawie 

nr 5 (M.W.) decyzja nr GOPS. 432.53.2.2018 z dnia 15.10.2018 r. ustalając uprawnienie do 

zasiłku pielęgnacyjnego na niepełnoletnią osobę niepełnosprawną błędnie oznaczono stronę 

postępowania w osobie przedstawiciela ustawowego osoby niepełnosprawnej, zamiast osobę 

niepełnosprawną reprezentowaną przez przedstawiciela ustawowego.

Zgodnie z art. 16. ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny 

przysługuje m.in. niepełnosprawnemu dziecku. Natomiast na podstawie art. 23 ust. 1 w/w 

ustawy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych następuje odpowiednio na wniosek m.in.
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pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania 

dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej (...). W związku z powyższym stroną 

postępowania jest osoba niepełnosprawna, a nie jej przedstawiciel i to ona jest adresatem 

decyzji reprezentowanym przez przedstawiciela ustawowego.
(dowód: akta kontroli str.31-32,.41-42 )

3) W sprawie nr 4 (D.T.) decyzją nr GOPS.DPS.432.241.1.2018 z dnia 01.08.2018 r. oraz 

nr 6 (W.Ł.) decyzją nr GOPS.432.81.1.2018 z dnia 3.10.2018 r. zasiłek pielęgnacyjny dla 

osoby legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, wydanym na stałe, 

przyznano od miesiąca złożenia wniosku do odwołania. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy prawo 

do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, 

chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

zostało wydane na czas określony.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„Zwrot „do odwołania” został użyty, ponieważ strona posiada orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności wydane na czas nieokreślony, jednakże w przyszłości będzie mogła 

ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, co je st częstą 

praktyką wśród podopiecznych Domu Pomocy Społecznej, dlatego też z datą otrzymania 

decyzji przyznającej dodatek pielęgnacyjny, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie 

odwołane, co jest zgodne z art. 50 ustawy o świadczeniach rodzinnych. ”

(dowód: akta kontroli str.25-30 ) 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1) błędne wpisanie okresu przyznania zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 153 zł,

2) błędne oznaczenie strony postępowania w decyzji przyznającej lub odmawiającej 

zasiłek pielęgnacyjny,

3) niewłaściwe określenie w decyzji końca uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego 

w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego na stałe.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

1. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób staranny i rzetelny. Sentencję decyzji 

formułować ze szczególną dbałością o jasność i precyzję wypowiedzi, musi być 

jednoznaczna i nie budzić jakichkolwiek wątpliwości. Oczywiste błędy pisarskie 

i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych decyzjach prostować w drodze 

postanowienia.

Podstawa prawna: art. 107 § 1 i art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).
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Temiin realizacji: na bieżąco.

2. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalać na wniosek m.in. pełnoletniej osoby 

niepełnoprawnej lub innej osoby uprawnionej do reprezentowania dziecka 

lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej. Adresatem decyzji przyznającej prawo 

do zasiłku pielęgnacyjnego na niepełnoletnie osoby niepełnosprawne winna być osoba 

niepełnosprawna reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego. 

Podstawa prawna: art. 16«si 2 oraz art. 23 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych 

(t. j . Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.)

Termin realizacji: na bieżąco.

3. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalać na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie

o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane 

na czas określony.

Podstawa prawna: art. 24 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

Sprawozdanie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz 
otrzymuje Dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi Wójt Gminy, trzeci włącza się 
do akt kontroli.

Zgodnie z treścią art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 
rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 
3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego 
stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Zgodnie z treścią art. 49 ww. ustawy, kierownik Ośrodka w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania sprawozdania informuje tut. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej o sposobie 
wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo 
o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Pouczenie:

Do wiadomości:

1) Wójt Gminy Legnickie Pole

2) a/a

w Wydziale Z d ro ^ ^ P o h ty tu  =PC 

Ewelina Zygmunt
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