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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia^N lutego 2019 r.

ZP-KNPS.431.7.8.2018.KJ

Pani
Wioletta Pawluk 
Dyrektor
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Sulikowie

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 19-21 listopada 2018 r. na podstawie art. 28 ust. 1 piet 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 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 2018 r., poz. 2220 ze zm.), 

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 ze zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

0 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 ze zm.), 

zespół kontrolerów w składzie: Krzysztof Jakubowski -  inspektor wojewódzki -  

przewodniczący zespołu i Urszula Szczeblowska -  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 Sulikowie 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

1 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 oświadczeniach rodzinnych obejmowała okres od 1 października 2018 r. 

do 19 listopada 2018 r., kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o ustaleniu



i wypłacie zasiłków dla opiekunów od 15 maja 2014 r. do 19 listopada 2018 r,, natomiast 

kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów obejmowała okres od 1 października 2018 r. do 19 listopada 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 Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sulikowie w dniu 28 stycznia 2019 r. Do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego nie 

wniesiono zastrzeżeń.

Jednostką kieruje Pani Wioletta Pawlulc zatrudniona od 1.06.2018 r. na stanowisku 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie. W okresie od 1.05.2018 r. 

do 31.05.2018 r. pełniła obowiązki Dyrektora. W okresie od 1.07.1992 r. do 31.05.2018 r. 

na stanowisku Dyrektora była zatrudniona Pani Dorota Świątek

Pani Dorota Świątek ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie objętym 

kontrolą do dnia 31.05.2018 r., aPani Wioletta Pawlulc od dnia 1.06.2018 r.

Wójt Gminy Sulików upoważnił:

1. Panią Wiolettę Pawluk -  p.o. Dyrektora, a następnie Dyrektora Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Sulikowie do:

- wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów administracyjnych w sprawach 

świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów;

- przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczenia majątkowego 

od dłużników alimentacyjnych, podejmowania działań i prowadzenia postępowania 

wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji, a także 

przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników 

alimentacyjnych wynikających z tytułów egzekucyjnych -  Zarządzenie Nr 11.367.2018 

z dnia 8 maja 2018 r. i Zarządzenie Nr 11.379.2018 z dnia 1 czerwca 2018 r..

2. Panią Dorotę Świątek -  Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie

do:

- prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania 

w tych sprawach decyzji administracyjnych - Zarządzenie Nr 11.94.2015 z dnia 

12 sierpnia 2015 r.;

-prowadzenia postępowania egzekucyjnego w przedmiocie należności przypadających 

od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu



- przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczenia majątkowego 

od dłużników alimentacyjnych, podejmowania działań i prowadzenia postępowania 

wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji, a także 

przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników 

alimentacyj nych wynikaj ących z tytułów egzelcucyj nych,

- poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów przedstawionych przez stronę 

' na potrzeby postępowań prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Sulikowie - Zarządzenie Nr 11.388.2018 z dnia 4 lipca 2018 r. i Zarządzenie 

Nr 11.401.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r.

5. Panią - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do:

- prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania i podejmowania 

działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do przeprowadzania wywiadu 

alimentacyjnego i odbierania oświadczenia majątkowego - Zarządzenie Nr 11.295.2017 

z dnia 3 lipca 2017 r.

6. Panią - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych

i Alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do:

- prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania i podejmowania 

działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do przeprowadzania wywiadu 

alimentacyjnego i odbierania oświadczenia majątkowego - Zarządzenie Nr 2.305.2017 

z dnia 19 sierpnia 2017 r.

7. Pana . - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych

i Alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do:

- prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania i podejmowania 

działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do przeprowadzania wywiadu 

alimentacyjnego i odbierania oświadczenia majątkowego - Zarządzenie Nr 11.411.2018 

z dnia 4 września 2018 r.

8. Panią - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych



13 listopada 2015 r.,

- występowania w imieniu organu właściwego dłużnika do Ministra Cyfryzacji 

z wnioskami o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców 

w zakresie posiadania dokumentu prawa jazdy przez dłużników alimentacyjnych, celem 

realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów - Pełnomocnictwo z dnia 7 kwietnia 2016 r.,

- prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania 

w tych sprawach decyzji administracyjnych - Zarządzenie Nr 1.399.2014 z dnia 26 maja 

2014 r.

3. Panią . - pracownika Działu Świadczeń, Zastępcę Dyrektora Ośrodka

Pomocy Społecznej w Sulikowie do:

- prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania i podejmowania 

działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do przeprowadzenia wywiadu 

alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego - Zarządzenie Nr 11.171.2016 

z dnia 15 kwietnia 2016 r.,

- wydawania w imieniu Wójta Gminy Sulików decyzji administracyjnych w sprawach 

świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych - Zarządzenie 

Nr II.349a.2018 z dnia 20 marca 2018 r.,

- wydawania w imieniu Wójta Gminy Sulików decyzji administracyjnych i innych aktów 

administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów,

- przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczenia majątkowego 

od dłużników alimentacyjnych, podejmowania działań i prowadzenia postępowania 

wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji, a także 

przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników 

alimentacyjnych wynikających z tytułów egzekucyjnych - Zarządzenie Nr 11.400.2018 

z dnia 13 sierpnia 2018 r.

4. Panią ~ -  Inspektora ds. świadczeń pomocy społecznej, Inspektora

ds. świadczeń i administracji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do:

- wydawania w imieniu Wójta Gminy Sulików decyzji administracyjnych i innych aktów 

administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów,
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świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania i podejmowania 

działań wobec dłużników alimentacyjnych a także do wydawania w tych sprawach 

decyzji administracyjnych - Zarządzenie Nr 11.144.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

13. Panią - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych 

i Alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do:

- prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym 

do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego i odbierania oświadczenia - Zarządzenie 

Nr 1/1/10 z dnia 21 grudnia 2010 r.,

- do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych - Zarządzenie 

Nr 1.96.2011 z dnia 16 września 2011 r.,

- do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia w. tych 

sprawach postępowania - Zarządzenie Nr 11.95.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.

14. Panią : - Starszego referenta ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie, Kierownika Działu Świadczeń 

Rodzinnych i Alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do: 

-podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia w tych

sprawach postępowania - Zarządzenie Nr 11.95.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.,

- wydawania w imieniu Wójta Gminy Sulików decyzji administracyjnych w przedmiocie 

świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego - Zarządzenie Nr 11.172.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.

15. Panią - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie, Kierownika Działu świadczeń do:

- prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym 

do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych - Zarządzenie Nr 1/2/10 

z dnia 21 grudnia 2010 r.,

- prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania 

w tych sprawach decyzji administracyjnych - Zarządzenie Nr 1.60.2011 z dnia 6 maja 

2011 r.,

- podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania 

i wydawania decyzji w tych sprawach - Zarządzenie Nr 11.96.2015 z dnia 12 sierpnia 

2015 r„
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Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do:

- prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania i podejmowania 

działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do przeprowadzania wywiadu 

alimentacyjnego i odbierania oświadczenia majątkowego - Zarządzenie Nr 11.422.2018 

z dnia 6 listopada 2018 r.

9. Panią . - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych 

i Alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do:

- prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania i podejmowania 

działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do przeprowadzania wywiadu 

alimentacyjnego i odbierania oświadczenia majątkowego - Zarządzenie Nr 11.295.2017 

z dnia 3 lipca2017 r.

10. Panią - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych

i Alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do:

- prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania i podejmowania 

działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do przeprowadzania wywiadu 

alimentacyjnego i odbierania oświadczenia majątkowego - Zarządzenie Nr 11.302.2017 

z dnia 21 lipca 2017 r.

11. Panią - .. - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych

i Alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do:

- prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia postępowania i podejmowania 

działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym do przeprowadzania wywiadu 

alimentacyjnego i odbierania oświadczenia majątkowego - Zarządzenie Nr 11.410.2018 

z dnia 3 września 2018 r.

12. Panią -  Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do:

- prowadzenia postępowania w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów,



- prowadzenia postępowania egzekucyjnego w przedmiocie należności przypadających 

od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu 

alimentacyjnego, w drodze egzekucji sądowej - Zarządzeniem Nr 11.124.2015 z dnia 

13 listopada 2015 r.,

- prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania 

w tych sprawach decyzji administracyjnych - Zarządzenie Nr 1.398.2014 z dnia 26 maja 

2014 r.
(dowód: akta kontroli, str. 45-51)

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:

-  Zastępca Dyrektora - zatrudniona od 1.04.2016 r. pełniąca obowiązki. 

Dyrektora GOPS w okresie od 21.03.2018 r. do 30.04.2018 r., a następnie od 1.08.2018 r., 

jako Zastępca Dyrektora;

- Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - 

zatrudniona od 26.07.2007 r. do 31.12.2009 r. na stanowisku referent ds. świadczeń 

rodzinnych i alimentacyjnych, od 1.01.2010 r. jako Kierownik (od 1.09.2017 r. 

do 31.12.2018 r. urlop wychowawczy),

- Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - zatrudniona 

w okresie od 18.01.2016 r. do 31.03.2016 r.,

. -  podinspektor - zatrudniona w okresie od 1.07.2008 r. do 3.04.2016 r. 

na stanowiskach: referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, starszy referent, 

podinspektor, od 4.04.2016 r. do 31.07.2016 r., jako Kierownik Działu Świadczeń 

Rodzinnych i Alimentacyjnych, od 1.08.2016 r. do 30.03.2018 r. ponownie, jako 

podinspektor,

-  Inspektor ds. świadczeń i administracji zatrudniona od 1.03.2013 r.

na czas nieokreślony,

- . -  księgowa- zatrudniona od 6.03.2017 r. do nadal, delegowana
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do pomocy w dziale świadczeń na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych 

i alimentacyjnych od 1.06.2017 r. do 31.07.2017 r.,

- Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - zatrudniona 

od 20.06.2017 r. na czas nieokreślony,

- Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - zatrudniona 

na umowę o pracę na czas zastępstwa za pracownika od 5.11.2018 r. do 1.12.2018 r.,

. : - Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - zatrudniona

od 13.07.2017 r. do 10.08.2018 r.,

- Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 

zatrudniona od 31.08.2018 r. do 15.10.2018 r.,

- Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - zatrudniona 

od 1.10.2010 r. do nadal (urlop wychowawczy od 13.06.2017 r. do 12.06.2019 r.),

- Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - zatrudniona 

od 17.08.2017 r. na czas nieokreślony,

- Referent ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - zatrudniony 

na umowę o pracę a na czas zastępstwa za pracownika od 3.09.2018 r. do 12.06.2019 r.
(dowód: akta kontroli, str. 43)

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działania 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie w zakresie przyznawania i wypłacania 

świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

a także podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz przekazywania 

wojewodzie wniosków o świadczenia rodzinne, celem ustalenia czy w sprawie mają 

zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone na podstawie:



1. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

2220 ze zm.),

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

w sprawie sposobu i trybu 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 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

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

4. 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),

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

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

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

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

7. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.).

Podczas kontroli dokumenty udostępniał i udzielał wyjaśnień:

- Pani Wioletta Pawluk -  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie,

- Pani -  Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sulikowie.

Informacje ogólne:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie został utworzony na mocy

Uchwały Nr YII/55/91 Rady Gminy w Sulikowie z dnia 3 grudnia 1991 r.

W okresie objętym kontrolą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonował

w oparciu o następujące dokumenty:

- Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Sulików;

- Nr 1.217.2012 z dnia 28 września 2012 r. (ze zmianami),

- Nr 11.201.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. (ze zmianami),

- Nr II.387a.2018 z dnia 4 lipca 2018 r.
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- Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie przyjęty Uchwałą Rady Gminy 

Sulików:

- Nr XII/101/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. (ze zmianami),

- Nr XVI/126/16 z dnia 29 marca 2016 r.

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

do świadczeń, mieszkańcy Gminy Sulików informowani są w następujący sposób:

- informacja umieszczona jest na stronie internetowej Ośrodka;

- informacja umieszczona jest na BIP;

- pracownicy merytoryczni podczas składania wniosków przypominają o terminach na nowy 

okres zasiłkowy;

- informacja wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka,

- informacje udzielane są bezpośrednio klientom oraz telefonicznie na prośbę klienta,

- pracownicy socjalni podczas wizyt w środowisku informują klientów o terminach składania 

wniosków.
(dowód: akta kontroli, str. 53)

Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego wypłacane są:

- przelewem na wskazany numer rachunku bankowego klienta,

- gotówką w kasie Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu, Oddział 

w Sulikowie.

Godziny pracy Ośrodka: poniedziałek, środa i czwartek -  od 7:30 do 15:30,

wtorek - od 7.30 do 17.00, 

piątek od 7.30 do 14.00.

Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod 

poz. 15.

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 2018 r. poz. 2220). Ustawa 

daje prawo do korzystania z zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych
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(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 2018/2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Sulikowie wypłacił 170 zasiłków rodzinnych, z czego na dziecko w wieku:

- do ukończenia 5 rolcu życia -  39,

- powyżej 5 rolcu życia do ukończenia 18 roku życia -  123,

- powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia -  7,

- powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 roku życia -  1.

Ośrodek wypłacił 188 dodatków, z tego z tytułu:

- urodzenia dziecka -  0,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -  0,

- samotnego wychowywania dziecka w wysokości określonej w art. l l a  ust. 1 piet 1 ustawy -  

9,
- samotnego wychowywania dziecka w wysokości określonej w art. l la  ust. 1 piet 2 ustawy -  

2,

- samotnego wychowywania dziecka w wysokości określonej w art. 1 la  ust. 2 ustawy -  0,

- samotnego wychowywania dziecka w wysokości określonej w art. l la  ust. 3 ustawy -  0,

- samotnego wychowywania dziecka w wysokości określonej w art. l la  ust. 4 ustawy -  0,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia -  0,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia -  6,

- rozpoczęcia roku szkolnego -  122,

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

z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły -  2,

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

do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły -  14,

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej -  33.

Ośrodek zrealizował również wypłatę 98 zasiłków pielęgnacyjnych, 13 świadczeń 

pielęgnacyjnych, 2 specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz 13 świadczeń rodzicielskich.

W okresie zasiłkowym 2018/2019 świadczenia rodzinne pobierało 246 rodzin. 

Do zasiłku rodzinnego uprawnionych było 131 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko -  46,

- na 2 dzieci -  50,
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- na 3 dzieci -  26,

- na 4 i więcej dzieci -  9.

W okresie zasiłkowym 2018/2019 Ośrodek wydał 79 decyzji administracyjnych 

w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym 1 odmowną z powodu przekroczenia kryterium 

dochodowego. Od treści wydanych decyzji żadna ze stron nie wniosła odwołania do organu 

II instancji.

Kontroli poddano dokumentację do decyzji dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych, 

zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, jednorazowych zapomóg z tytułu 

urodzenia się dziecka oraz zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami o następujących numerach:

1.L.B. -  GOPS/SRA/521/258/ZR/10/18 z dnia 25.10.2018 r.

2.P.D. -  GOPS/SRA/521/258/ZP/04/13z dnia 25.04.2013 r.,

GOPS/SRA/521/289/ZM/l 1/18 z dnia 25.10.2018 r.

3.E.F. -  GOPS/SRA/521/115/ZP/05/17z dnia 31.05.2017 r„

GOPS/SRA/521/356/ZP/11/18 z dnia 8.11.2018 r.

4.E.F. -  GOPS/SRA/202/115/ZR/l0/18z dnia 8.10.2018 r.

5.M.M. - GOPS/SRA/521/269/ZR/10/18 z dnia 29.10.2018 r.

6.K.P. -  GOPS/SRA/521/247/ZR/l0/18 z dnia 22.10.2018 r.

7.K.P. -  GOPS/SRA/521/251/ŚP/l0/18 z dnia 23.10.2018 r.

8.B.W. -  GOPS/SRA/521/ZR/09/18 z dnia 26.09.2018 r.

9.A.G. -  GOPS/SRA/521/164/ZR/09/18 z dnia 25.09.2018 r.

10.M.L. -  GOPS/SRA/521/304/ZR/l 1/18 z dnia 6.11.2018 r.

11.U.F. -  GOPS/SRA/521/227/ZR/10/18 z dnia 16.10.2018 r.

12.S.Cz. -  GOPS/SRA/521/200/ZR/10/18 z dnia 5.10.2018 r.

13.A.Ł. -  GOPS/SRA/521/254/ZR/10/18 z dnia 23.10.2018 r ,

14.A.Ł. -  GOPS/SRA/521/255/SZO/10/18 z dnia 23.10.2018 r.

15.J.M. -  GOPS/SRA/252/520/ZR/10/18 z dnia 23.10.2018 r.

16.P.D. -  GOPS/SRA/521/271/ZR/10/18 z dnia 30.10.2018 r.

17.P.D. -GOPS/SRA/521/97/SR/05/18 z dnia 7.05.2018 r.

18.5.0. -  GOPS/SRA/521/29/ZR/l0/18 z dnia 17.10.2018 r.

19.5.0. -GOPS/SRA/521/180/SR/l0/18 z dnia 2.10.2018 r.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację dotyczącą przyznania:
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• 25 zasiłków rodzinnych oraz 30 dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu:

- samotnego wychowywania dziecka -  2,

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej -  6,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 3,

- rozpoczęcia roku szkolnego -  14,

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

z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły -  5,

• 2 zasiłków pielęgnacyjnych,

• 1 świadczenia pielęgnacyjnego,

• 2 świadczeń rodzicielskich.

• 2 specjalnych zasiłków opiekuńczych.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie, w skontrolowanych 

decyzjach wysokość, kwot przyznanych świadczeń była zgodna z kwotami zasiłków wraz 

z dodatkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie 

wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę 

ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń 

rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Decyzje administracyjne wydawane były 

terminowo. W sposób prawidłowy określały elementy wyszczególnione w art. 107 § 1 lc.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. 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 był wniosek o ustalenie prawa do pomocy wraz z kompletem 

dokumentów. Na składanych wnioskach widniała data wpływu wniosku do Ośrodka. Wnioski 

wypełniane były w sposób prawidłowy. Do wniosków dołączano 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,

13



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.

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

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

do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły do wniosku dołączała odpowiednie 

zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły 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.

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. Postępowanie dotyczące przekazywania wojewodzie wniosków o świadczenia 

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

systemów zabezpieczenia społecznego.

Przekazywanie wniosków z dokumentami wojewodzie, celem ustalenia czy w sprawie 

mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

realizowano na podstawie art. 23a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.).

Organ właściwy podejmując działania zgodnie z ww. przepisem, winien ustalić 

i przekazać wojewodzie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów 

zawierających niezbędne informacje dotyczące rodziny wnioskodawcy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie w okresie zasiłkowym 2018/2019 

do dnia kontroli przekazał Wojewodzie Dolnośląskiemu 10 wniosków wraz z dokumentacją, 

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

zabezpieczenia społecznego.
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Kontroli poddano dokumentację przekazanych 5 następujących spraw:

I.S.W., 2.K.T., 3.K.O., 4.J.K., 5.M.P.

W skontrolowanych sprawach stwierdzono, że na złożonych wnioskach widniała data 

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

członka rodziny podlegający koordynacji oraz dane umożliwiające lokalizację członka 

rodziny za granicą, jak adres, nr ubezpieczenia zagranicznego, nr PESEL, ostatni adres 

zamieszkania członka rodziny za granicą oraz charakter pobytu członka rodziny poza 

granicami Polski, za wyjątkiem sprawy nr 3 ( K.O.). Nie wskazywano innego kraju niż 

podlegający koordynacji.

W skontrolowanych sprawach nie stwierdzono sytuacji, w której wymagane było 

potwierdzenie formularzem Al delegowania pracownika do pracy za granicą. We wnioskach 

prawidłowo podawano skład rodziny. Ustalając stan cywilny wnioskodawcy w przypadku 

osoby rozwiedzionej dołączano odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód.

Złożona dokumentacja zawierała informacje dotyczące okresów aktywności 

zawodowej członka rodziny w Polsce, tj. zatrudnienia lub działalności gospodarczej, zasiłku 

dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego lub braku aktywności, za wyjątkiem spraw 

nr 1 (S.W.) i nr 2 (K.T.).

Wszystlde złożone wnioski wraz z dokumentacją przekazane zostały do Wojewody 

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

Wszystkie wnioski wraz z dokumentacją przekazano w formie oryginału.

Przekazywane wnioski nie zawierały kompletu dokumentów umożliwiających 

ustalenie dochodu strony w przypadku świadczeń uzależnionych od dochodu.

Ponadto stwierdzono, co następuje:

1. Wnioski przekazane do Wojewody były niekompletne, tj. nie zawierały wydruków 

uzyskanych z rejestru PESEL i z systemu EMPATIA dotyczących dochodu uzyskanego 

w roku bazowym, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, należnego 

podatku, informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne Zgodnie z art. 23b 

ust. 1 ustawy o świadczenia rodzinnych, organ właściwy oraz wojewoda ustalający prawo 

do świadczeń rodzinnych są obowiązani do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji drogą 

elektroniczną, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną,
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od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, 

o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, oraz drogą elektroniczną, 

za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny z systemu informacji oświatowej, 

o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu 

Ubezpieczonych m. in. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika 

właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości dochodu, składek 

na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, należnego podatku, informacji 

o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek 

od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek.

Mając na uwadze wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

zawarte w piśmie 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 

go rozpoznać. Złożony wniosek powinien zostać zweryfikowany pod względem formalnym 

przez przyjmujący organ właściwy. Ponadto w sytuacji, kiedy nie zachodziłyby przesłanki 

do zastosowania przepisów art. 23 a ustawy o świadczeniach rodzinnych złożony wniosek 

powinien zawierać wszystkie dane oraz 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
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w trybie art. 23 a ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych 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”.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„ Do ww. wniosków nie załączono listy sprawdzającej oraz wydruków Pesel poszczególnych 

członków rodziny, wydruków dochodów członków rodziny z roku bazowego oraz wydruków 

składek zdrowotnych z ZUS członków rodziny z powodu przeoczenia pracownika w trudnym 

czasie, wzmożonego nakładu pracy w okresie zasiłkowym 2018/2019. Wydruki Pesel, 

wydruki dochodów oraz składek ZUS poszczególnych członków rodziny zostały pobrane 

za pomocą systemu Empatia i są przygotowane do wysłania wraz z listą sprawdzającą. 

Brakujące dokumenty do poszczególnych wniosków zostaną niezwłocznie przesłane 

do Urzędu Wojewódzkiego”.
(Dowód, akta kontroli, str. 55)

2.W sprawie nr 1 (S.W.) do wniosku nie dołączono informacji o sytuacji zawodowej ojca 

dzieci w Polsce, również w sprawie nr 2 (K.T.) do wniosku nie dołączono dokumentu 

o sytuacji zawodowej strony w Polsce, ponadto w sprawie nr 4 (J.K.) do wniosku nie 

załączono oświadczenia ze wskazaniem kraju, w którym podlega ubezpieczeniu 

zdrowotnemu mąż strony.

Zgodnie z § 5 piet 14 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu 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: ustalając prawo do zasiłku rodzinnego, uwzględnia się, poza odpowiednimi 

informacjami wskazanymi w § 2—4, również inne dokumenty, w tym oświadczenia, 

niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

- w sprawie nr 1 (S. W.);

„Strona nie przedstawiła dokumentu potwierdzającego sytuację zawodową konkubenta 

w Polsce w wyniku przeoczenia pracownika. Nie została poinformowana w dniu składania 

wniosku, że winna dołączyć zaświadczenie konkubenta o okresie podlegania ubezpieczeniu
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społecznym rolników w KRUS. Do wniosku zostało załączone jedynie oświadczenie, 

w którym wnioskodawczym poinformowała, że konkubent po utracie zatrudnienia, od lipca 

2018 r. utrzymuje się z gospodarstwa rolnego. (...). W dniu 20.11.2018 r. strona została 

poproszona telefonicznie przez pracownika ww. działu o przybycie do tut. ośrodka 

i uzupełnienie brakujących oświadczeń, zaświadczeń”.
(Dowód, akta kontroli, str. 57)

- w sprawie nr 2 (K. T.);

„ W wyniku przeoczenia pracownika do wniosku nie załączono dokumentu o sytuacji 

ww. w Polsce. Strona nie została poinformowana, że winna dołączyć dokument 

potwierdzający okres podlegania ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. zaświadczenie 

z KRUS. Do wniosku zostało załączone oświadczenie, w którym poinformowała, że nadal 

prowadzi gospodarstwo rolne, a z posiadanej dokumentacji wynikało, że jest w posiadaniu 

owego gospodarstwa rolnego od 2016 r. Pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych 

i Alimentacyjnych poprosił Panią o przybycie do tut. Ośrodka i uzupełnienie brakującego 

oświadczenia oraz przedłożenia zaświadczenia z KRUS o okresie podlegania ubezpieczeniu 

społecznym rolników ”.
(Dowód, akta kontroli, str. 59)

- w sprawie nr 4 (J. K.);

„Do wniosku nie załączono oświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym (...), z powodu 

natłoku pracy i przeoczenia ze strony nowo zatrudnionego pracownika. Strona została 

poproszona telefonicznie w dniu 20.11.2018 r. przez pracownika ww. działu o przybycie 

do tut. ośrodka i uzupełnienie brakujących oświadczeń, zaświadczeń
(Dowód, akta kontroli, str. 63)

3.W sprawie nr 1 (S.W.) do wniosku nie dołączono zaświadczenia/oświadczenia o wielkości 

gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z § 5 pkt 3 ppkt a rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu 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: ustalając prawo do zasiłku rodzinnego, uwzględnia się, poza odpowiednimi 

informacjami wskazanymi w § 2-4, również odpowiednio: dokumenty stwierdzające 

wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio zaświadczenie właściwego organu gminy,
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nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej 

w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym 

okres zasiłkowy.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

Z  uwagi na niedopatrzenie pracownika do wniosku pomyłkowo dołączono załącznik 

ZSW-03 o wielkości gospodarstwa rolnego zamiast wymaganego ZSR-07. W dniu

20.11.2018 r. strona została poproszona telefonicznie przez pracownika ww. działu

0 przybycie do tut. ośrodka i uzupełnienie brakujących oświadczeń i zaświadczeń
(Dowód, akta kontroli, str. 57)

4. W sprawie nr 3 (K.O.) strona w dniu 8.10.2018 r. złożyła wniosek o ustalenie prawa 

do świadczeń rodzinnych. W części V wniosku „Pouczenia i Oświadczenia” strona nie 

wpisała adresu zamieszkania byłego męża za granicą oraz adresu pracodawcy. Organ 

pomimo tego nie wezwał strony do uzupełnienia wniosku.

Zgodnie z art. 24a ust 1. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych: w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot 

realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia 

do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, 

niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„ Wniosek Pani K.O. nie zawierał adresu zamieszkania jej byłego męża za granicą oraz 

adresu pracodawcy, ponieważ strona w dniu składania wniosku nie posiadała aktualnych 

informacji o miejscu zamieszkania, ani miejscu zatrudnienia, stąd pozostawiła wpis 

we wniosku, że nie posiada takiej wiedzy. Powyższa informacja o miejscu zamieszkania 

została zawarta w załączonych przez ww. oświadczeniach złożonych w dniach: 9.04.2018 r.

1 19.04.2018 r., które zostały przekazane do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pismem 

GOPS.SRA.521.503.2018 z dnia 23.04.2018 r. wraz z wnioskiem nr 2995/17 z dnia

12.09.2018 r. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 

na okres zasiłkowy 2017/2018, stąd pracownik nie żądał już kolejnego oświadczenia w tej 

sprawie ”.
(Dowód, akta kontroli, str. 61)

5. W sprawie nr 4 (J.K.) do wniosku nie załączono oświadczenia o dochodach
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nieopodatkowanych z tytułu prowadzonej przez męża strony działalności gospodarczej 

w Luksemburgu w 2017 r.

Zgodnie z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych: do wniosku należy 

dołączyć odpowiednio: zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych 

dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 3 Ob, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka 

rodziny.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„Do wniosku nie załączono oświadczenia (...) o dochodzie nieopodatkowanym męża 

ww. z pracy za granicą za 2017 r. z powodu natłoku pracy i przeoczenia ze strony nowo 

zatrudnionego pracownika. Strona została poproszona telefonicznie w dniu 20.11.2018 r. 

przez pracownika ww. działu o przybycie do tut. ośrodka i uzupełnienie brakujących 

oświadczeń, zaświadczeń
(Dowód, akta kontroli, str. 63)

3. 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 ze zm.). 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.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulikowie od dnia wejścia w życie ustawy, 

tj. 15.05.2014 r. do 19.11.2018 r. wypłacił 785 świadczeń dla 22 osób w łącznej kwocie 

536 727,00 zł.

W okresie tym wydał 44 decyzje administracyjne, żadnej decyzji odmownej. Od treści 

wydanych decyzji nie wniesione zostało żadne odwołanie do organu II instancji.

Kontroli poddano dokumentację do decyzji dotyczących zasiłków dla opiekunów 

o następujących numerach:
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1. W.K. -  GOPS/SRA/521/137/ZDO/Oó/14 z dnia 5.06.2014 r.

2. E.C. -  GOPS/SRA/521/261/ZDO/09/14 z dnia 12.09.2014 r.

3. M.Ż. -  GOPS/SRA/521/241/ZDO/10/18 z dnia 19.10.2018 r.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczynano 

na wniosek osoby ubiegającej się o pomoc. Wnioski wypełnione były w sposób prawidłowy 

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. Decyzje administracyjne wydawane 

były prawidłowo i terminowo. Sposób ich doręczenia był zgodny z art. 39 i 46 lep.a.

Kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń uwierzytelniane były przez 

właściwe organy. Oświadczenia stron oraz członków rodzin składane były pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Okres uprawnienia oraz wysokość przyznanych świadczeń ustalane były prawidłowo. 

Od 1 listopada 2018 r. zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. 

w sprawie (...) wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1497) Ośrodek w sprawdzonych sprawach zmienił wysokość zasiłku 

dla opiekuna do kwoty 620,00 zł m-nie, wydając w tym zakresie stosowne decyzje 

zmieniające.

Ponadto stwierdzono, co następuje:

l .W  sprawie nr 2 E.C. ostatnia aktualizacja wywiadu środowiskowego nie została 

przeprowadzona terminowo tj. dopiero w dniu 13.08.2018 r. - wcześniejszy wywiad w tej 

sprawie został sporządzony w dniu 7.02.2018 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów aktualizacje wywiadu przeprowadza się, co 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, 

na który zostało ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna, pozostało więcej niż 3 miesiące,
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oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości, co do faktu sprawowania opieki przez 

osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„ W sprawie Pani E. C. pobierającej zasiłek dla opiekuna w jednym przypadku wywiad 

środowiskowy sporządzono 6 dni po terminie z uwagi na przeoczenie terminu przez 

pracownika. Termin przeprowadzenia kolejnej aktualizacji wywiadu w 2018 r. przypadł 

w okresie największego natężenia prac tj. przyjmowania wniosków na nowy o lir es 

zasiłkowy”.
(dowód: akta kontroli, str. 6 7 )

4. 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 2018 r., poz. 554).

Z uzyskanych informacji wynika, że w okresie świadczeniowym 2018/2019 

(do 19.11.2018 r.) pomoc z funduszu alimentacyjnego przyznano 26 osobom z 17 rodzin. 

Żadnej osobie nie wypłacano świadczenia w związku z zamieszkiwaniem dłużnika 

alimentacyjnego poza granicami Polski i niemożnością wszczęcia lub prowadzenia egzekucji 

alimentów.

W okresie tym wypłacono 26 świadczeń, z tego na osobę uprawnioną:

- w wieku 0 -  17 lat -  24 świadczenia,

- w wieku 18 -  24 lat -  2 świadczenia,

- 25 lat i więcej -  0 świadczeń.

W okresie od 1.10.2018 r. do 19.11.2018 r. Ośrodek wydał 20 decyzji 

administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, żadnej odmownej. 

Od treści wydanych decyzji żadna z osób nie wniosła odwołania do organu II instancji.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację 12 świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego. Prawo do świadczeń rozstrzygnięte zostało 8 decyzjami administracyjnymi 

dla 7 wnioskodawców. Kontroli poddano dokumentację do decyzji o następujących 

numerach:
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1. W.K. -  GOPS/SRA/533/26/10/18 z dnia 5.10.2018 r.

2. B.F. -  GOPS/SRA/5602/10/18 z dnia 15.10.2018 r.

3. D.S. -  GOPS/SRA/533/31/10/18 z dnia 10.10.2018 r.

4. D.S. -  GOPS/SRA/533/32/10/18 z dnia 11.10.2018 r.

5 .1.F. -  GOPS/SRA/533/34/10/18 z dnia 15.10.2018 r.

6. K.N. -  GOPS/SRA/533/16/08/18 z dnia 21.08.2018 r.,

GOPS/SRA/533/41/11/18 z dnia 7.11.2018 r.

7 .1.K. -  GOPS/SRA/533/30/10/18 z dnia 9.10.2018 r.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź 

odmowie przyznania świadczeń był wniosek o ustalenie prawa do pomocy. Na składanych 

w Ośrodku wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu. Wnioski 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, 

za wyjątkiem sprawy nr 4 (D.S.), 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 

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, a sposób ich doręczenia 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.
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Oświadczenia stron składane były pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań.

Ponadto stwierdzono, co następuje:

1. W sprawie nr 4 (D.S.) do wniosku z dnia 22.08.2018 r. o ustalenie prawa do świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego załączono kserokopię protokołu ugody sądowej w sprawie 

zasądzonych alimentów na dziecko, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, przez 

niewłaściwy organ tj. przez komornika.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia 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 

doświadczenia z funduszu alimentacyjnego w treści obowiązującej od 1.08.2017r. 

dokumenty wymagane przez organ właściwy wierzyciela (w tym odpis podlegający 

wykonaniu orzeczenia sądu zasadzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie) składane 

są, jako kopie tych dokumentów. Zgodnie z art. 76a § 2 k.p.a. -  zamiast oryginału 

dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem 

została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika 

strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą 

podatkowym. Ponadto w myśl art. 76a § 2b k.p.a. (w treści obowiązującej od 1.06.2017 r.) 

upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany 

oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu 

dokumentu z oryginałem.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„ W sprawie dotyczącej Pani D.S. przez niedopatrzenie przyjęto kserokopię Protokołu 

ugody sądowej dotyczącą zasądzenia alimentów potwierdzoną wcześniej przez Komornika 

Sądowego za zgodność z oryginałem ”.

(dowód: akta kontroli, str. 65)

5. Realizacja działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych realizowane były 

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

(t. j. Dz. U. z 2018 r,, poz. 554 ze zm.).
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W okresie świadczeniowym 2018/2019 (do 19.11.2018 r.) Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sulikowie prowadził postępowanie w stosunku do 8 dłużników alimentacyjnych 

z terenu Gminy. W 13 przypadkach skierowano do organu właściwego dłużnika wniosek 

o podjęcie działań, w tym przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. W 2 sprawach 

przeprowadzono wywiad oraz odebrano oświadczenie majątkowe. Do zarejestrowania się 

w PUP, jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy nie zobowiązano żadnej osoby. 

W żadnym przypadku nie wystąpiono do PUP z potrzebą aktywizacji zawodowej dłużnika 

alimentacyjnego, nie wystosowano zapytania do centralnej ewidencji kierowców w sprawie 

posiadania prawa jazdy przez dłużników, nie skierowano żadnego wniosku do starosty 

o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego oraz nie występowano z wnioskiem 

o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Ośrodek w okresie objętym kontrolą nie wydał żadnej 

decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz w żadnej 

sprawie nie wystosował wniosku o ściganie za przestępstwo z art. 209 kodeksu karnego.

GOPS w Sulikowie w okresie objętym kontrolą przekazał łącznie 490 informacji 

o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych wynikających z tytułów, o których mowa 

w art. 28 ust. 1 piet 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku 

powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy do następujących biur: Biura Informacji 

Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego 

Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biura 

Informacji Gospodarczej S.A., Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych Biura 

Informacji Gospodarczej S.A.
(dowód: akta kontroli, str. 69 )

W toku czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia dokumentacji w sprawie 

prowadzonego postępowania wobec 8 następujących dłużników alimentacyjnych: nr 1 (G.T.), 

nr 2 (P.G.), nr 3 (D.S.), nr 4 (P.F.), nr 5 (D.N.), nr 6 (S.D.), nr 7 (P.Ł.), nr 8 (W.Ch.).

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
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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 

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 Gminy Sulików, 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 Gminy Sulików, 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, gdyż 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 kamy 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
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informację o rozpoczęciu realizacji ww. decyzji i terminie wypłat świadczeń

w poszczególnych miesiącach określonych w decyzji.

W sprawdzonych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. przekazywanie wojewodzie niekompletnych wniosków o świadczenia rodzinne, celem 

ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego.

2. nieterminowe przeprowadzenie wywiadu aktualizacyjnego w sprawie dotyczącej zasiłku 

dla opiekuna,

3. uwierzytelnianie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez niewłaściwy organ

W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenia:

1. Wnioski o świadczenia rodzinne 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. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku wzywać 

pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia łub uzupełnienia wniosku 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, w przypadku niezastosowania się 

do wezwania pozostawiać wniosek bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna: art. 23 a i art. 24a ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

oświadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.) oraz § 2 i § 3 

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

sprawie sposobu i trybu 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). 

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Aktualizacje wywiadów w sprawach o ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów 

przeprowadzać co 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który zostało ustalone prawo 

do zasiłku dla opiekuna, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy 

zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla 

opiekuna.
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Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 ze zm.)

Termin wykonania: na bieżąco.

3. Do wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dołączać 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez właściwe instytucje/organy orzeczenia sądu 

zasądzające alimenty na rzecz dzieci.

Podstawa prawna: art. 76a § 2 i 2b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), § 7 

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).

Termin wykonania: na bieżąco.

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 Dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi Wójt 

Gminy Sulików, trzeci włącza się do akt kontroli.

Z up. WOJEWODY DOLMOŚLĄSKHiGO 

Ę)\wjizaJm lla
ZASTĘPCZA' DYREKTORA WYDZIAŁU

Zdrowia i Polityki Społecznej

Do wiadom ości:
1. Wójt Gminy Sulików
2. a/a

K I E R O W N IK  ODDZIAŁU  
Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej 
7 Wydziale Zdrowia i Polityki Spolecinei
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