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w Dziadowej Kłodzie

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 6 i 10 grudnia 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 łipca 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 2018 r. poz. 2134 ze zm.),

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 ze zm.), zespół kontrolerów w składzie: Helena 

Sławska -  starszy inspektor wojewódzki -  przewodniczący zespołu i Monika Broniszewska -  

starszy inspektor wojewódzki -  kontroler, z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę problemową 

w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie

w zakresie prawidłowości stosowania przepisów ustawy o pomocy państwa

w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także 

terminowości załatwiania spraw i efektywności realizacji zadań wynikających z ustawy 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci obejmowała okres od 1 października 2018 r. do 6 grudnia 2018 r. 

natomiast zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Zażyciem” 

od 1 stycznia 2017 r. do 6 grudnia 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 5 czerwca 2018 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2018 r.



Ustalenia dokonane w trakcie kontroli zostały przedstawione w Projekcie Wystąpienia 

Pokontrolnego doręczonego Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 

17 stycznia 2019 r. Do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

Jednostką kieruje Pan Mariusz Harbacewicz zatrudniony na stanowisku Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie od dnia 1 sierpnia 2002 r.

Pan Mariusz Harbacewicz ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie 

objętym kontrolą.

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda wydał następujące pisma:

1. Zarządzenie Nr 06/2016 z dnia 4 marca 2016 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) 

upoważniające Pana Mariusza Harbacewicza Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dziadowej Kłodzie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego, określonych 

ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 195) -  Program „Rodzina 500+”.

2. Zarządzenie Nr 28/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy 

oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.), stosowanego 

odpowiednio do ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

„Zażyciem” (Dz. U. z 2015 r. poz. 1860). upoważniające Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie, do prowadzenia postępowań 

i wydawania decyzji w sprawach jednorazowego świadczenia na podstawie art. 10 ust. 13 

ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”.

3. Zarządzenie Nr 0050.73.2016 z dnia 31 marca 2016 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) oraz art. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j.z2 0 1 5 r. poz. 1515 ze zm.) upoważniające Panią Małgorzatę Grygiel, pracownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie do prowadzenia 

postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego, określonych 

ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci -  Program 

„Rodzina 500+”.

4. Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. na podstawie art. 20 ust. 3 

oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.), stosowanego 

odpowiednio do ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
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„Zażyciem” (Dz. U. z 2015 r. poz. 1860) upoważniające Panią Małgorzatę Grygiel, 

pracownika GOPS, do prowadzenia postępowania i wydawania, w przypadku 

nieobecności kierownika GOPS, decyzji w sprawach jednorazowego świadczenia, 

na podstawie art. 10 ust. 13 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

5. Upoważnienie z dnia 23 listopada 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)

oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515 ze zm.) upoważniające Panią Karolinę Bochm, pracownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie do prowadzenia postępowań w sprawach 

świadczenia wychowawczego, określonych ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci -  Program „Rodzina 500+”.

6. Upoważnienie z dnia 1 sierpnia 2018 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)

oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515 ze zm.) upoważniające Panią Małgorzatę Strózik, pracownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie do prowadzenia postępowań 

w sprawach świadczenia wychowawczego, określonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci -  Program „Rodzina 500+”.
(Dowód: akta kontroli, str. 29-42)

Zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz 

ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zajmowali się następujący 

pracownicy:

(Dowód: akta kontroli, str. 85-88)
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Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działania 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie w zakresie przyznawania 

i wypłacania świadczenia wychowawczego oraz przekazywania wojewodzie wniosków 

o świadczenia wychowawcze, celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy

0 koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a także jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4000 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie

1 nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały 

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

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 2018 r., 

poz. 2134 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 ze zm.),

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 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

Podczas kontroli dokumenty udostępniał i udzielał wyjaśnień:

1. Pan Mariusz Harbacewicz -  Kierownik GOPS.
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Informacje ogólne:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie został utworzony na mocy 

Uchwały Nr 111/15/90 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 29 czerwca 1990 r.

GOPS w Dziadowej Kłodzie działa w oparciu o Statut przyjęty Uchwałą 

Nr XVII/87/16 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dziadowej Kłodzie określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony 

Zarządzeniem Nr 2/2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. przez Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił, że: „Na początku funkcjonowania Programu zajmowała 

się nim osoba zatrudniona do obsługi świadczeń rodzinnych, którą wspomagała stażystka 

Pani Małgorzata Strózik (bez możliwości prowadzenia postępowań). Następnie stażystka 

ta od 1.09.2016 r. do 28.02.2017 r. została zatrudniona jako pomoc administracyjno-biurowa 

i również wspomagała realizację Programu (wciąż bez prowadzenia postępowań), po czym 

w wyniku przeprowadzonego konkursu, otrzymała stanowisko referenta ds. obsługi Programu 

„500+” (zatrudnienie na czas określony od 1.03.2017 r. do 31.12.2017 r.). Równolegle osobą 

odpowiedzialną za całość była (i nadał jest) pracownica zatrudniona do obsługi m.in. 

świadczeń rodzinnych Pani Małgorzata Strózik. Z  uwagi na brak zainteresowania 

przedłużeniem umowy ze strony zatrudnionej do 500+ kołejna umowa z Panią Strózik nie 

została podpisana. Z  tego powodu w międzyczasie zatrudniono (od 23.11.2017 r.) następną 

osobę do obsługi programu - Panią Karolinę Bochm. Jednak z uwagi na je j późniejsze nagłe, 

a długotrwałe zwołnienie lekarskie od 16.07.2018 r. podpisano umowę na zastępstwo 

z kolejną osobą (ponownie tą, która wcześniej zajmowała się programem, czyli Panią 

Małgorzatą Strózik i zgodziła się pomóc w awaryjnej sytuacji). Następnie na je j wniosek od 

października 2018 r. zmniejszono je j wymiar czasu pracy do % etatu. (...) ”.
(Dowód: akta kontroli, str. 93 i 97)

Świadczenia wychowawcze i jednorazowe świadczenia w wysokości 4 000 zł 

wypłacane są w formie wypłaty gotówkowej w kasie BS Oleśnica oddział w Dziadowej 

Kłodzie oraz przelewem na konto świadczeniobiorcy.

Godziny pracy Ośrodka: poniedziałek -  piątek 730 - 1530.



Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod 

poz. nr 11.

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 2018 r., poz. 2134 

ze zm.).

W okresie od 1.07.2018 r. do 6.12.2018 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Dziadowej Kłodzie wpłynęło 410 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego na okres zasiłkowy 2018/2019, w tym za pomocą systemu 

teleinformatycznego 45, z tego:

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny -  4

- udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych -  1,

- systemu banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną -  40,

- systemu wskazanego w informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

ministra właściwego ds. rodziny po uzgodnieniu z ministrem do spraw informatyzacji -  0.

W okresie tym wpłynęło 410 wniosków, z czego na pierwsze i kolejne dzieci 275 oraz 

135 wniosków na drugie i kolejne dzieci. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko 

pobrało 235 rodziny, z czego:

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

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

GOPS w Dziadowej Kłodzie wypłacił na podstawie decyzji administracyjnych 

1243 świadczenia na łączną kwotę 619 585 zł, dla 384 rodzin.

Wszystkie świadczenia wychowawcze przekazane zostały w formie pieniężnej.

Do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, jako instytucji właściwej do realizacji 

zadań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przekazano 

13 wniosków, do innych Ośrodków Pomocy Społecznej 1 wniosek. Nie było wniosków 

pozostawionych bez rozpatrzenia z powodu niewywiązania się z obowiązku 

uzupełnienia/poprawienia danych zawartych we wniosku lub niedostarczenia brakujących 

dokumentów.

W powyższym okresie GOPS wydał 394 decyzje administracyjne w sprawach 

świadczeń wychowawczych, w tym 10 decyzji odmownych z powodu przekroczonego 

kryterium dochodowego. Od treści wydanych decyzji nie złożono odwołań do organu 

II instancji.



W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania świadczeń 

wychowawczych, w tym decyzji administracyjnych o następujących numerach:

1.A.A. -  OPS.531.000142.SW.09.2018 z dnia 5.09.2018 r.

2.A.A. -  OPS.531.000128.SW.08.2018 z dnia 31.08.2018 r.

3.R.B. -  OPS.531.000090.SW.08.2018 z dnia 31.08.2018 r.

4.D.B. -  OPS.531.000148.08.2018 z dnia 31.08.2018 r.

5.J.B. -  OPS.531.000404.SW.09.2018 z dnia 19.09.2018 r.

6.M.B. -  OPS.531.000216.SW.09.2018 z dnia 10.09.2018 r.

7.M.B. -  OPS.531.0005ll.SW.09.2018 z dnia 20.09.2018 r.

8.A.B. -  OPS.531.000412.SW.09.2018 r. z dnia 19.09.2018 r.

9.A.B. -  OPS.531.000008.SW.10.2018 z dnia 1.10.2018 r.

10.M.B. -  OPS.5217.000535.SW.09.2018 z dnia 27.09.2018 r.

11.K.C. -  OPS.531.000065.SW.08.2018 z dnia 30.08.2018 r.

12.J.B. -  OPS.531.000220.SW.09.2018 z dnia 10.09.2018 r.

13.M.C. -  OPS.531.000124.SW.09.2018 z dnia 5.09.2018 r.

14. E.W. -  OPS.531.SW.000039.10.2018 z dnia 30.10.2018 r.

15.1.S. -  OPS.531.000161.SW.09.2018 z dnia 6.09.2018 r.

16. E .R . -  OPS.531.000233.SW.09.2018 z dnia 11.09.2018 r.

17. M .R. -  OPS.531.000013.SW.10.2018 z dnia 1.10.2018 r.

18. E.P. -  OPS.531.000088.SW.09.2018 z dnia 5.09.2018 r.

19. K .P. -  OPS.531.SW.000025.10.2018 z dnia 19.10.2018 r.

20. E.P. -  OPS.531.000154.SW.09.2018 z dnia 6.09.2018 r.

21. J .P . -  OPS.531.000151.SW.09.2018 z dnia 6.09.2018 r.

22. K.P. -  OPS.531.000247.SW.09.2018 z dnia 11.09.2018 r.

23. B.P. -  OPS.531.000510.SW.09.2018 z dnia 20.09.2018 r.

24. A.O. -  OPS.531.000224.SW.09.2018 z dnia 10.09.2018 r.

25. K .Ł. -  OPS.5217.000529.SW.09.2018 z dnia 26.09.2018 r.

26. A.K. -  OPS.531.000005.SW.10.2018 z dnia 1.10.2018 r.

27. D.B. -  OPS.531.000471.SW.09.2018 z dnia 19.09.2018 r.

28. J.B . -  OPS.5217.000545.SW.09.2018 z dnia 27.09.2018 r.

29. A.B. -  OPS.531.000266.SW.09.2018 z dnia 11.09.2018 r.

30. A.B. -  OPS.531.000141.SW.09.2018 z dnia 5.09.2018 r.

31. K.B. -  OPS.531.000202.SW.09.2018 z dnia 10.09.2018 r.

32. A.B. -  OPS.531.000150.SW.08.2018 z dnia 31.08.2018 r.
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33. Z.C. -  OPS.4705.000022.SW.07.2018 z dnia 31.07.2018 r. 

34 .1.Ch. -  OPS.531.000087.SW.08.2018 z dnia 31.08.2018 r. 

35. A.C. -  OPS.531.000508.SW.09.2018 z dnia 20.09.2018 r.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację w sprawie:

• 21 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 13 rodzin bez dziecka

niepełnosprawnego, pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko,

z dochodem do 800,00 zł/osobę,

• 28 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 13 rodzin z dzieckiem

niepełnosprawnym, pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko,

z dochodem do 1200,00 zł/osobę,

• 15 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 9 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 nazwę i adres organu właściwego, dane dotyczące wnioskodawcy 

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

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

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

wnosi 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 opłacane 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”.

Ośrodek 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 pozwalał weryfikować występowanie 

osoby w rejestrze PESEL i sprawdzenie poprawności posiadanych danych,



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

udostępniał dane o okresach ubezpieczeniowych i należnych składkach na ubezpieczenie 

zdrowotne za dany okres,

- CEIDG, który pozwalał 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 umożliwiał weryfikację informacji o dochodach 

podatnika,

- Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

W pozostałych sytuacjach niezbędne dokumenty dołączane były przez osoby 

wnioskujące. Oprócz zaświadczeń lub oświadczeń stwierdzających wysokość uzyskanych 

dochodów, strony dołączały kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności, prawomocnych 

orzeczeń sądu orzekających rozwód lub separację oraz orzeczeń sądu zasądzających alimenty 

na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną. W celu określenia dochodu z gospodarstwa 

rolnego świadczeniobiorcy dostarczali oświadczenia o wielkości posiadanego gospodarstwa 

rolnego wyrażoną w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 

poprzedzającym okres zasiłkowy. Odpowiednio strona składała oświadczenie o wysokości 

uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu 

niepodlegającego opodatkowaniu.

W celu określenia dochodu osób rozliczających się na podstawie przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne, do wniosku dołączano zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierające 

informacje o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz 

wysokości opłaconego podatku - w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki 

ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Dochód ustalano zgodnie 

z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2018 r. 

w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu 

na odstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne (M. P. z 2018 r., poz. 721).

W przypadku utraty dochodu 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 

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 oraz o prawie 

do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, podpis z podaniem imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydawania 

decyzji. Rozstrzygnięcie decyzji wskazywało dane dziecka, na które przyznana jest 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, wskazywano 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.

W sprawdzonych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Postępowanie dotyczące przekazywania wojewodzie wniosków o świadczenia 

wychowawcze, celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Dolnośląski przejął zadanie realizowane 

dotychczas przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia 

wychowawczego. Wraz z przejęciem kompetencji marszałka www. zakresie, Wojewoda 

Dolnośląski, pełni funkcję instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej 

Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przekazywanie wniosków 

z dokumentami wojewodzie, celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy 

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego realizowane jest na podstawie art. 16
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ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2134 ze zm.).

Organ właściwy podejmując działania w trybie powyższego artykułu, powinien ustalić 

i przekazać wojewodzie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi informacjami 

dotyczącymi rodziny wnioskodawcy, zebranymi na podstawie złożonych przez stronę 

dokumentów i oświadczeń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie, w okresie zasiłkowym 

2018/2019 do dnia kontroli przekazał Wojewodzie Dolnośląskiemu 13 wniosków wraz 

z dokumentacją, celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego.

Kontroli poddano dokumentację przekazanych 5 spraw:

2.A.L., 3.A.P., 4.K.T., 5.M.J.

W skontrolowanych sprawach stwierdzono, że na złożonych wnioskach widniała data 

wpływu wniosku do Ośrodka. We wnioskach wskazywano kraj przebywania/aktywności 

członka rodziny podlegający koordynacji, dane identyfikacyjne członka rodziny 

przebywającego poza granicami Polski, a więc dane umożliwiające wystąpienie do instytucji 

zagranicznej celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji - nie 

wskazywano innego kraju niż podlegający koordynacji. W skontrolowanych sprawach nie 

stwierdzono sytuacji, w której wymagane było potwierdzenie formularzem A l delegowania 

pracownika do pracy za granicą. We wnioskach podawano skład rodziny.

Wszystkie złożone wnioski wraz z dokumentacją przekazane zostały do Wojewody 

Dolnośląskiego terminowo, tj. nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Ponadto stwierdzono, co następuje:

1. W sprawie nr 4 (K.T):

- brakowało aktualnej informacji o okresie zatrudnienia męża Pani K.T. za granicą.

Zgodnie z § 5 pkt 11 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r. przy ustalaniu prawa 

do świadczenia wychowawczego, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi w § 2-4 

rozporządzenia uwzględnia się również inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne 

do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił:

u



„ W aktach sprawy znajduje się uwierzytelnione tłumaczenie z języka niemieckiego umowy 

o pracę zawartej na czas określony. Strona nie przedłożyła innych dokumentów 

dotyczących zatrudnienia za granicą, a przez niedopatrzenie organu nie przyjęto od strony 

właściwego oświadczenia. O fakcie aktualnej sytuacji męża świadczyła informacja zawarta 

we wniosku „oświadczenia dotyczące ustałenia prawa do świadczenia wychowawczego 

na dziecko- DANE CZŁONKÓW TWOJEJ RODZINY PRZEBYWAJĄCYCH ZA 

GRANICĄ”.

(Dowód, akta kontroli, str. 57)

- do wniosku nie dołączono elektronicznej weryfikacji PESEL członków rodziny.

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r. wniosek zawiera 

odpowiednio dane dotyczące wnioskodawcy i członków rodziny wnioskodawcy, w tym: 

imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, 

płeć, numer PESEL (...).

Kierownik Ośrodka wyjaśnił:

„ Weryfikacje pesel nie zostały wydrukowane z systemu i wysłane do DUW Wrocław przez 

niedopatrzenie
(Dowód, akta kontroli, str. 57)

- brak dokumentu niezbędnego do ustalenia utraty dochodu wnioskodawczym ( Pit-11).

Zgodnie z § 5 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania 

w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie 

mają być zawarte we wniosku -  uwzględnia się również dokument, w tym oświadczenie, 

określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił:

„Brak Pit-11 do utraty dochodu z 2017 r. Pani KT. wynika z niedopatrzenia Organu. 

Pomyłkowo przyjęto od strony Pit-37. Do strony wystosowano wezwanie o dostarczenie 

nadmienionego dokumentu i niezwłocznie po jego dostarczeniu zostanie on przesłany 

do DUW”.
(Dowód, akta kontroli, str. 57)
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2. W sprawach nr 2 (A.L.), nr 3 (A.P.) i nr 4 (K.T.) -  w załączonej dokumentacji brakowało 

informacji potwierdzającej aktywność zawodową członka rodziny pozostającego w Polsce

-  nie załączono aktualnego dokumentu/oświadczenia potwierdzającego aktualną sytuację 

zawodową męża Pani A.L, Pani A.P. i Pani K.T.

Analogicznie jak w sprawie nr 4 (K.T.) przy ustalaniu prawa do świadczenia 

wychowawczego, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi w § 2-4 uwzględnia się 

również inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa 

do świadczenia wychowawczego.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił:

- „W sprawie nr 2 (A.L.) oświadczenie strony o sytuacji zawodowej męża tj. osoby 

pozostającej na terenie Polski znajdowało się w aktach sprawy dotyczącej zasiłku 

rodzinnego i nie zostało dołączone do akt sprawy w związku z niedopatrzeniem ”.

- „W sprawie nr 3 (A.P.) strona do wniosku z dnia 3.09.2018 r. dołączyła oświadczenie, 

w którym podała iż od czerwca 2004 r. jest zatrudniona (oświadczenie na druku 

przedłożonym przez stronę, które ja k  wynika z posiadanych przez organ informacji jest 

drukiem obowiązującym w sprawach koordynacji świadczeń w województwie 

wielkopolskim -  ww. jest pracownikiem GOPS Perzów. Ponadto we wcześniejszym 

oświadczeniu strony z dnia 18.06.2018 r. (przedłożonym w związku z wezwaniem 

do dostarczenia nadmienionego dokumentu wystosowanym prze Wojewodę 

Dolnośląskiego), które przekazano do Wojewody Dolnośląskiego pismem przewodnim 

z dnia 27.06.2018 r. w sprawie koordynacji świadczenia wychowawczego na okres 

zasiłkowy 2017/2018, Pani A.P. wskazała dokładne dane zakładu pracy oraz dokładną 

datę od której jest zatrudniona na czas nieokreślony (zatrudnienie od dnia 15.06.2004 r.) ”.

- „W sprawie nr 4 (K.T.) do akt sprawy Pani K.T. dołączyła umowę o pracę wraz 

z porozumieniem dotyczącym je j przedłużenia na czas nieokreślony co potwierdza 

dokonana przez organ weryfikacja ZUS. W związku z powyższym nie żądano dodatkowych 

oświadczeń strony
(Dowód, akta kontroli, str. 55 i 57)

3. W skontrolowanych sprawach w dokumentacji dołączonej do wniosku o ustalenie prawa 

do świadczenia wychowawczego, a przesłanej do Wojewody Dolnośląskiego brakowało 

kserokopii aktu małżeństwa.
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Analogicznie jak w sprawie nr 4 (K.T.) przy ustalaniu prawa do świadczenia 

wychowawczego, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi w § 2-4 uwzględnia się 

również inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa 

do świadczenia wychowawczego.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił:

„ Organ nie żądał nadmienionego dokumentu, ponieważ ja k  wynika z akt sprawy dane 

dotyczące stanu cywilnego były zgodne z danymi uzyskanymi z weryfikacji pesel, 

Z przedmiotowej ustawy oraz rozporządzenia nie wynika, iż nadmieniony dokument 

powinien być załączony do akt sprawy. Do tej pory zarówno Marszałek jak  i Wojewoda nie 

zakwestionował, że ww. dokument jest niezbędny. Organ żąda nadmienionego dokumentu 

w przypadkach niezgodności danych zawartych we wniosku, a danymi zawartymi 

w r jestrze pesel oraz gdy w trakcie roku bazowego lub po tym roku na dzień złożenia 

wniosku zmianie uległ stan cywilny wnioskodawcy ”.
(Dowód, akta kontroli, str. 55)

Dodatkowo Kierownik Ośrodka wyjaśnił: „ (...) do dnia kontroli do Organu nie 

wpłynęła informacja z DUW. Dnia 10.12.2018 r. podczas czynności kontrolnych ponownie 

sprawdzono pocztę elektroniczną i nie znaleziono powyższej informacji. (...) W związku 

z brakiem niektórych dokumentów w nadmienionych sprawach, Organ nie wzywał stron 

do ich uzupełnienia, ponieważ uznał, że nie są one niezbędne w celu rozpatrzenia sprawy. 

W dotychczas stosowanej praktyce w przypadkach, gdy Marszałek lub Wojewoda 

stwierdzał brak dokumentów wzywał stronę do ich dostarczenia, w związku z powyższym 

Organ aby nie przedłużać postępowania wysyłał wnioski wraz z posiadanymi dokumentami 

do Wojewody Dolnośląskiego ”.
(Dowód, akta kontroli, str. 55 i 57)

Niezależnie od powyższego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej zawartymi wpiśmie nr DSZ.III.5400.19.2018.MZ z dnia 7 marca 

2018 r. właściwym jest, aby organ przyjmujący wniosek miał obowiązek skompletowania 

tak, jakby sam był władny rozpoznać. Złożony wniosek powinien zostać zweryfikowany 

pod względem formalnym przez przyjmujący organ właściwy. Ponadto w sytuacji kiedy 

nie zachodziłyby przesłanki do zastosowania przepisów art. 16 ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci złożony wniosek powinien zawierać wszystkie dane oraz
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dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania i wydania 

decyzji. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków we wniosku, organ właściwy 

powinien podjąć działania zmierzające do usunięcia i przekazania do wojewody 

kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku. W przypadku braków formalnych 

wniosku (zwłaszcza niezamieszczenia kompletu informacji umożliwiających ustalenie 

aktywności zawodowej rodziców/małżonków w innym państwie) przekazanie wniosku 

do wojewody jest przedwczesne, gdyż w oparciu o taki materiał dowodowy nie jest 

możliwe ustalenie, czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy dotyczące koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego lub ustalenia kraju pierwszeństwa. Brak wszystkich 

dokumentów (zwłaszcza dotyczących kwestii związanych z dochodem rodziny) 

uniemożliwia natomiast wydanie decyzji o odmowie lub przyznaniu świadczenia.

Ponadto Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego pismem nr ZP-KŚ.7060.5.2018.MB z dnia 10 września 2018 r. 

skierowanym do Wójtów/Burmistrzów/ Prezydentów w województwie dolnośląskim na 

prośbę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -  Departamentu Systemów 

Zabezpieczenia Społecznego zwrócił uwagę, iż organ właściwy podejmując działania 

w trybie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci powinien 

ustalić i przekazać wojewodzie wraz z prawidłowo wypełnionym wnioskiem niezbędne 

informacje, dotyczące rodziny wnioskodawcy, zebrane na podstawie złożonych przez 

stronę dokumentów, w tym oświadczeń zawierających klauzulę o treści: „Jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

3. Efektywność realizacji zadania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie otrzymał w 2018 r. (stan 

na dzień 30.11.2018 r.) dotację z budżetu państwa na realizację ustawy w kwocie 3 474 600 

zł, w tym wydatki bieżące na obsługę w kwocie 46 847,02 zł.

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda Zarządzeniem Nr 05/2016 z dnia 4 marca 2016 r. 

wyznaczył Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie jako jednostkę 

organizacyjną gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, 

określonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie terminowo rozpatrzył 

wszystkie skontrolowane w jednostce wnioski zgodnie z art. 21 ust. 4 -  5c ustawy.
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W rezultacie wszystkim wnioskującym, którzy złożyli poprawnie wypełniony wniosek wraz 

z kompletem dokumentów, świadczenie przyznano, a następnie wypłacono terminowo, bez 

zbędnej zwłoki.

W związku z nowym okresem zasiłkowym w miesiącach od 1.07.2018 r. wnioski 

przyjmowano w wersji elektronicznej, zaś od 1.08.2018 r. wnioski w wersji papierowej były 

przyjmowane na bieżąco w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Informacje dotyczące 

programu były udostępniane na tablicy ogłoszeń Ośrodka oraz na stronach internetowych 

Urzędu Gminy i GOPS. Udostępniane były informacje na temat terminów i miejsc składania 

wniosków W wydawanych decyzjach administracyjnych zawarta jest informacja o terminach 

składania wniosków na nowy okres zasiłkowy.

W celu sprawnej realizacji zadania pracownicy merytoryczni GOPS zostali 

przeszkoleni w zakresie zarówno obsługi systemu dziedzinowego jak i przyjmowania 

wniosków, rozpatrywania spraw skomplikowanych, tworzenia decyzji oraz przyjmowania 

wniosków drogą elektroniczną.

W celu usystematyzowania wiedzy w dniu 18 kwietnia 2016 r. Pani Małgorzata 

Grygiel uczestniczyła w szkoleniu „Świadczenie wychowawcze „500 plus” Nowa Ustawa, 

oraz w dniu 23 sierpnia 2018 r. w szkoleniu Rządowy program „DOBRY START” oraz 

Świadczenie wychowawcze „500 PLUS”.

Mając na uwadze, iż wszystkim wnioskującym, którzy złożyli poprawnie wypełniony 

wniosek wraz z kompletem dokumentów, świadczenie przyznano, a następnie wypłacono 

terminowo, bez zbędnej zwłoki stwierdzić należy, iż skuteczność i efektywność realizacji 

zadania została zachowana.

Dodatkowo pozytywnie na efektywność realizacji zadania wpływa sprawnie 

funkcjonujący w jednostce system przepływu informacji.

Reasumując, stwierdzić należy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadowej 

Kłodzie prowadził postępowania na podstawie obowiązujących przepisów prawa w granicach 

powszechnie obowiązujących norm. Działał wnikliwie i szybko, posługując się możliwie 

najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Na bieżąco realizował wypłatę 

świadczeń. W sposób należyty wykonywał zadania leżące w jego kompetencji. W sprawach 

nie stwierdzono przewlekłości oraz opieszałości organu.

W okresie objętym kontrolą w rejestrze Wojewody Dolnośląskiego odnotowano 

złożenie 1 skargi na działalność GOPS w Dziadowej Kłodzie w zakresie realizacji ustawy 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W wyniku przeprowadzonego postępowania 

kontrolnego skarga uznana została za bezzasadną.
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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 ze zm.).

W okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Dziadowej Kłodzie wpłynęły 4 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia. Wypłacono 

5 świadczeń dla 4 rodzin w łącznej kwocie 20 000 zł. W 2018 r. do dnia kontroli nie wpłynął 

żaden wniosek o wypłatę przedmiotowego świadczenia.

W 2017 r. Ośrodek wydał 4 decyzje administracyjne w sprawie jednorazowego 

świadczenia. W 2018 r. do dnia kontroli Ośrodek nie wydał żadnej decyzji w przedmiocie 

wypłaty świadczenia. W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie wydał żadnej decyzji 

odmownej. Od treści wydanych decyzji strony nie wniosły odwołania do organu II instancji.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania jednorazowego 

świadczenia, w tym decyzje administracyjne o następujących numerach:

1.A.K. -  OPS.001.JS.09.2017 z dnia 8.09.2017 r.

2.A.K. -  OPS.001.JS.02.2017 z dnia 8.02.2017 r.

3.K.P. -  OPS.001.JŚ.03.2017 z dnia 31.03.2017 r.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź 

odmowie przyznania świadczenia jest wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego 

świadczenia wraz z kompletem dokumentów. Na złożonych 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 było prawo 

do pomocy. Z wnioskami o udzielenie pomocy zwracali się rodzice dzieci. Do wniosków 

dołączone były stosowne 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
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ze środków publicznych, posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie neonatologii lub 

położnictwa i ginekologii;

* zaświadczenia lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie 

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

Oprócz powyższych zaświadczeń w aktach znajdowały się wydruki potwierdzające 

tożsamość osoby ubiegającej się oraz dziecka w Centralnej Bazie Beneficjentów oraz 

skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż postępowania w przedmiocie ustalania 

prawa do jednorazowego świadczenia prowadzone były terminowo. W skontrolowanych 

decyzjach w sposób prawidłowy określano ich elementy. Decyzje zawierały oznaczenie 

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

prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, w jakim trybie służy 

od niej odwołanie oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego 

osoby upoważnionej do jej wydania. Rozstrzygnięcie decyzji wskazywało dane dziecka, 

na które przyznana jest pomoc oraz kwotę przyznanego świadczenia. Świadczenia przyznano 

i wypłacono w kwocie 4 000 zł jednorazowo. Decyzje administracyjne wydano w terminie 

a sposób ich doręczenia był zgodny z art. 39 i 46 k.p.a.

Ponadto stwierdzono, co następuje:

1. W sprawie nr 1 (A.K.) w podstawie prawnej wydanej decyzji administracyjnej 

nr OPS.001.JS.09.2017 z dnia 8.09.2017 r. błędnie wskazano publikator dotyczący ustawy 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wskazano Dz. U. z 2016 r. poz. 2234 

ze zm., zamiast - Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 ze zm.

Zgodnie z art. 107 § 1 kpa w decyzji należy podać m.in. jej podstawę prawną. 

W orzecznictwie podkreśla się, że podstawa prawna decyzji powinna zostać powołana 

dokładnie, ze wskazaniem mających zastosowanie w tej sprawie przepisów prawa 

materialnego i formalnego oraz podaniem źródeł ich publikacji.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił:

„W decyzji przyznającej jednorazowe świadczenie w wysokości 4000,00 zł w ustawie 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wskazano błędnie (Dz. U. z  2016 r. poz. 

2234 ze zm.). Powyższa sytuacja wynika z niedopatrzenia, gdyż poz. 2234 dotyczy 

rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r . 

w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka,
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u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 

zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 

porodu. Właściwy zapis powinien brzmieć „ ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Zażyciem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860). Zaistniała pomyłka 

wynika z niedopatrzenia”.
(Dowód, akta kontroli, str. 47-49)

W toku czynności kontrolnych stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1) błędne wskazanie publikatora ustawy w podstawie prawnej wydanej decyzji.

2) przekazywanie wojewodzie niekompletnych wniosków o świadczenia wychowawcze, 

celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego.

W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenia:

1. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny, w podstawie prawnej 

przywoływać dokładnie przepisy prawa, które legły u podstawy jej wydania. W decyzjach 

wskazywać aktualne i mające zastosowanie publikatory aktów prawnych z podaniem 

źródła ich publikacji oraz konkretnego artykułu, paragrafu czy punktu.

Podstawa prawna: art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

2. Wnioski o świadczenia wychowawcze kierowane do wojewody celem ustalenia czy 

w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego przekazywać z kompletem dokumentów zawierającym niezbędne informacje 

dot. rodziny wnioskodawcy.

Podstawa prawna: art. 11, 13 i 16 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.), § 2 - 5 rozporządzenia 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. sprawie sposobu 

i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu 

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

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1465).

Termin wykonania: na bieżąco.
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POUCZENIE

Zgodnie z treścią art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 
(Dz. U. Nr 185, poz. 1092), kierownik Ośrodka w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia 
pokontrolnego informuje tut. Wydział o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystania wniosków lub 
przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 
jeden egzemplarz otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi Wójt Gminy Dziadowa 
Kłoda, a trzeci włącza się do akt kontroli.
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Do wiadom ości;
1. Wójt Gminy Dziadowa Kłoda
2. a/a
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