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Pani
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Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Oleśnicy

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 6 i 10 grudnia 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 piet 3 ustawy z dnia 15 lipca 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: Krzysztof 

Jakubowski -  inspektor wojewódzki -  przewodniczący zespołu i Ewa Lasota -  starszy 

specjalista -  kontroler, z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy w zakresie prawidłowości stosowania 

przepisów ustawy o pomocy państwa 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 201.8 r. do 6 grudnia 2018 r. 

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

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.

Wrocław, dnia [ ) lutego 2019 r.



Ustalenia dokonane w trakcie kontroli zostały przedstawione w Projekcie Wystąpienia 

Pokontrolnego doręczonego Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 

5 lutego 2019 r. Do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

Jednostką kieruje Pani Danuta Szczepanik zatrudniona na stanowisku Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy od dnia 3 października 2011 r.

Pani Danuta Szczepanik ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie 

objętym kontrolą.

Burmistrz Miasta Oleśnica:

1. Upoważnieniem Nr OR.0052.64.2016 z dnia 24 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) upoważnił Panią Danutę Szczepanik - Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do prowadzenia postępowań oraz wydawania 

decyzji w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych dla uprawnionych osób 

zamieszkałych na terenie miasta Oleśnicy.

2. Upoważnieniem Nr OR.0052.214.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. na podstawie art. 10 ust. 

13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1860), w związku z art 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.) upoważnił Panią Danutę Szczepanik 

- Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do prowadzenia 

postępowań w sprawach wsparcia kobiet w ciąży i rodzin, a także do wydawania w tych 

sprawach decyzji.

3. Upoważnieniem Nr OR.0052.67.2016 z dnia 24 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) upoważnił Panią _........ -Kierownika

Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy 

do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach z zakresu świadczeń 

wychowawczych dla uprawnionych osób zamieszkałych na terenie miasta Oleśnicy.

4. Upoważnieniem Nr OR.0052.213.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. na podstawie art. 10 ust. 

13 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1860), w związku z art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.) upoważnił Panią _... .



-  Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Oleśnicy do prowadzenia postępowań w sprawach wsparcia kobiet w ciąży 

i rodzin, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

5. Upoważnieniem Nr OR.0052.64.2016 z dnia 24 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) upoważnił Panią - starszego referenta

Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Oleśnicy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu 

świadczeń wychowawczych dla uprawnionych osób zamieszkałych na terenie miasta 

Oleśnicy.

6. Upoważnieniem Nr OR.0052.63.2016 z dnia 24 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) upoważnił Panią - referenta Działu

Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Oleśnicy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu 

świadczeń wychowawczych dla uprawnionych osób zamieszkałych na terenie miasta 

Oleśnicy.

7. Upoważnieniem Nr OR.0052.66.2016 z dnia 24 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) upoważnił Panie: . ........

referentów Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy do prowadzenia postępowań 

w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych dla uprawnionych osób zamieszkałych 

na terenie miasta Oleśnicy.

8. Upoważnieniem Nr OR.0052.91.2017 z dnia 11 lutego 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) upoważnił Panią   - referenta

ds. świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy 

doprowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń wychowawczych dla 

uprawnionych osób zamieszkałych na terenie miasta Oleśnicy
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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:

1. . -  Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych

i Wychowawczych - zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 

od dnia 20.04.2004 r.

2. - -  inspektor ds. świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych - zatrudniona

na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 1.09.2011 r.

3. ~~ -  referent ds. świadczeń wychowawczych - zatrudniona na podstawie

umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 23.09.2016 r.

4. ' . referent ds. świadczeń wychowawczych - zatrudniona na podstawie umowy

o pracę na czas nieokreślony od dnia 1.10.2016 r.

5. - referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 

zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 1.05.2016 r.

6. - referent ds. świadczeń rodzinnych - zatrudniona na podstawie

umowy o pracę na zastępstwo od dnia 10.01.2017 r. do dnia 8.11.2018 r.
(dowód: akta kontroli, str. 33)

Wojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działania 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy w zakresie przyznawania i wypłacania 

świadczenia wychowawczego oraz przekazywania wojewodzie wniosków o świadczenia 

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

systemów zabezpieczenia społecznego, a także jednorazowego świadczenia w wysokości 

4000 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i 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.),

4



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. lc.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 udostępniała i udzielała wyjaśnień:

1. Pani Danuta Szczepanik- Dyrektor MOPS.

2. Pani . .. . -  Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych,

Alimentacyjnych i Wychowawczych.

Informacje ogólne:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy został utworzony na mocy Uchwały 

Nr III/51/90 Miejskiej Rady Narodowej w Oleśnicy z dnia 27 kwietnia 1990 r.

W okresie objętym kontrolą MOPS w Oleśnicy działał w oparciu o Statut przyjęty 

Uchwałą Nr IV/28/2007 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 stycznia 2007 r. ze zmianami.

Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Oleśnicy określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem 

Nr 12/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy z dnia 

12 listopada 2014 r. ze zmianami.

Świadczenia wychowawcze i jednorazowe świadczenia w wysokości 4 000 zł 

wypłacane są w formie przelewu na rachunek bankowy wnioskodawcy oraz w kasie Banku 

Spółdzielczego w Oleśnicy.

Godziny pracy Ośrodka: poniedziałek - piątek -  8.00 -  16.00.



Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod 

poz. 3/2018.

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 1.10.2018 r. do 6.12.2018 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Oleśnicy wpłynęło 2 275 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, 

w tym za pomocą systemu teleinformatycznego 915, z tego:

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny -  62,

- udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 11,

- systemu banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną - 842,

- systemu wskazanego w informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem do spraw informatyzacji -

0 .

W okresie tym wpłynęły 1004 wnioski na pierwsze i kolejne dzieci oraz 1271 wniosków 

na drugie i kolejne dzieci. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko pobrało 800 

rodzin, z czego:

- 690 bez dziecka niepełnosprawnego, z dochodem do 800 zł,

-110 z dzieckiem niepełnosprawnym z dochodem do 1 200 zł.

MOPS w Oleśnicy wypłacił na podstawie decyzji administracyjnych 5 430 świadczeń 

na łączną kwotę 2 712 347,00 zł, dla 1 979 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 

20 wniosków, do innych Ośrodków Pomocy Społecznej 31 wniosków.

W powyższym okresie MOPS wydał 2 019 decyzji administracyjnych w sprawach 

świadczeń wychowawczych, w tym 24 decyzje odmowne z powodu przekroczonego 

kryterium dochodowego oraz wnioskowania świadczenia na pierwsze dziecko, gdy drugie 

dziecko jest pełnoletnie. Od treści wydanych decyzji 1 osoba złożyła odwołanie do organu 

II instancji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze do dnia kontroli nie zajęło stanowiska 

w sprawie.
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W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania świadczeń 

wychowawczych, w tym decyzji administracyjnych o następujących numerach:

1.K.Z. - 002400/532/08/2018 z dnia 24.08.2018 r.

2.A.Ł. - 004261/532/09/2018 z dnia 20.09.2018 r.

3.E.K. - 003512/532/09/2018 z dnia 06.09.2018 r.

4.P.S. - 002189/532/08/2018 z dnia 21.08.2018 r.

5.K.S. - 004868/532/10/2018 z dnia 09.10.2018 r.

6.E.K. - 005160/532/10/2018 z dnia 20.09.2018 r.

7.E.B.- 003887/532/09/2018 z dnia 13.09.2018 r.

8.A.R. - 005198/532/10/2018 z dnia 24.10.2018 r.

9.M.M. - 004035/532/09/2018 z dnia 17.09.2018 r.

10.E.K-M. - 0042113/532/09/2018 z dnia 18.09.2018 r.

11.J.D. - 004190/532/09/2018 z dnia 19.09.2018 r.

12.M.B. - 005107/532/10/2018 z dnia 18.10.2018 r.

13.R.M. - 004549/532/09/2018 z dnia 27.09.2018 r.

14.S.P. - 005285/532/11/2018 z dnia 13.11.2018 r.

15.M.B. - 005311/532/11/2018 z dnia 15.11.2018 r.

16.K.W. - 004182/532/09/2018 z dnia 18.09.2018 r.
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17.1.R. - 004612/532/10/2018 z dnia 01.10.2018 r.

18.5.J. - 004655/532/10/2018 z dnia 02.10.2018 r.

19.K.Z. - 004266/532/09/2018 z dnia 20.09.2018 r.

20.M.W. - 004536/532/09/2018 z dnia 27.09.2018 r.

21.K.P. -  005125/532/10/2018 z dnia 18.10.2018 r.

22.K.O. -  004750/532/10/2018 z dnia 4.10.2018 r.

23.M.W. -  004326/532/09/2018 z dnia 21.09.2018 r.

24.1.TJ. -  004635/532/10/2018 z dnia 2.10.2018 r. 

25.A.K. -  003338/532/09/2018 z dnia 5.09.2018 r.

26.5.N. -  003948/532/09/2018 z dnia 14.09.2018 r.

27.K.K.M. -  004286/532/09/2018 z dnia 20.09.2018 r.

28.J.K. -  004642/532/10/2018 z dnia 2.10.2018 r.

29.M.K. -  004662/532/10/2018 z dnia 2.10.2018 r.

30.K.B. -  004605/532/10/2018 z dnia 2.10.2018 r.

31.A.G. -  003976/532/09/2018 z dnia 14.09.2018 r.

32.E.D. -  004900/532/10/2018 z dnia 10.10.2018 r.

33.P.G. -  003388/532/09/2018 z dnia 5.09.2018 r.



34.M.M. -  003806/532/09/2018 z dnia 11.09.2018 r.

35.J.C. -  003966/532/09/2018 z dnia 14.09.2018 r.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację w sprawie:

8 38 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 15 rodzin bez dziecka 

niepełnosprawnego, pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, 

z dochodem do 800,00 zł/osobę,

° 21 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 15 rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym, pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, 

z dochodem do 1200,00 zł/osobę,

0 5 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 5 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 dane dotyczące osoby występującej o przyznanie 

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

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

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

ubiega się 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, za wyjątkiem spraw nr 24 (I.U.) i nr 25 

(A.K.), wskazanie organu emerytalno-rentowego, do którego są odprowadzane 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:
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- 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), która 

udostępniała 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 Benificjentów), która pozwala sprawdzić czy dana osoba składająca 

wniosek nie figuruje w innej jednostce realizującej program 500+,

- Ministerstwa Finansów (e-Podatld), który umożliwiał weryfikację informacji o dochodach 

podatnika,

W pozostałych sytuacjach niezbędne dokumenty dołączane były przez osoby 

wnioskujące. Oprócz zaświadczeń lub oświadczeń stwierdzających wysokość uzyskanych 

dochodów strony dołączały: skrócone lub zupełne odpisy aktów urodzenia dzieci, orzeczenia

0 niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, prawomocne orzeczenia sądu 

orzekające rozwód lub separację oraz orzeczenia sądu zasądzające alimenty na rzecz osób 

w rodzinie.

W skontrolowanych sprawach dochód rodziny ustalany był prawidłowo, za wyjątkiem 

sprawy nr 19 (K.Z.). W przypadku utraty 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 

składniki 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 

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

1 nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydawania 

decyzji. Rozstrzygnięcie decyzji wskazywało dane dziecka, na które przyznana była 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
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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 oraz okres, za jaki świadczenie przysługiwało, lecz nie uzasadniano dlaczego 

świadczenie przysługuje w niższej wysokości. Wydawane decyzje przyznające świadczenia 

były z mocy prawa natychmiast wykonalne. Sposób ich doręczenia był zgodny z art. 39 i 46 

k.p.a.

Ponadto stwierdzono, co następuje:

1. W sprawie nr 19 (K.Z.) błędnie przeliczono dochody rodziny. Kwota alimentów 

otrzymanych przez wnioskodawcę na rzecz syna za 2017 r. została podzielona 

na 3 miesiące (alimenty zasądzone od października 2017 r.), a nie przez 12. Tym samym 

alimenty zostały potraktowane jako dochód uzyskany w roku bazowym, co nie 

ma odzwierciedlenia w art. 3 ust 20 ustawy.

Zgodnie z art. 2 ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o dochodzie oznacza to dochód 

w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Powyższe nie miało wpływu 

na prawidłowość przyznanych świadczeń.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„Pani K.Z. dnia 17 września 2018 r. złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze na troje 

swoich dzieci J.Z., F.F. i F.Ł. Obliczając dochód rodziny Pani K.Z., pracownik wliczył 

alimenty przyznane na dziecko F.Ł. od momentu ich zasądzenia, czyli października 2017 r. 

i dlatego kwota została podzielona tylko na ilość miesięcy w których strona otrzymała 

alimenty”
(dowód alcta kontroli str. 35)

2. W sprawie nr 12 (M.B.) w przypadku rodziny z dochodem do 800 zł na osobę w rodzinie 

oraz w sprawie nr 30 (K.B.) w przypadku rodziny z dochodem do 1 200 zł na osobę 

w rodzinie prawo do świadczenia wychowawczego na jedno dziecko ustalono 

do ukończenia przez nie 18 roku życia. W uzasadnieniu decyzji nie wskazano, dlaczego 

świadczenie przysługuje w mniejszej wysokości za niepełny miesiąc.

Art. 107 k.p.a. w sposób jasny i precyzyjny wskazuje, jakie składniki winna 

zawierać decyzja. Mając powyższe na uwadze, powinna ona być sformułowana

11



ze szczególną dbałością o jasność i precyzję wypowiedzi, musi być jednoznaczna i nie 

budzić jakichkolwiek wątpliwości. W rozstrzygnięciu winna być przywołana faktyczna 

kwota należna za daną część miesiąca.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił;

„W decyzjach przyznających świadczenia wychowawcze, na okres zasiłkowy 2018/2019 

w niepełnej kwocie dla dzieci, które kończą 18 rok życia, skupiliśmy się na rozliczeniu 

kwoty za niepełny miesiąc i przeoczyliśmy opisanie przyczyny wypłaty pomniejszonej kwoty 

w uzasadnieniu decyzji. Świadczenia przysługujące nowonarodzonym dzieciom wypłacane 

w niepełnej wysokości mają uwzględnioną przyczynę pomniejszonej Icwoty w uzasadnieniu 

decyzji. ”
(dowód akta kontroli str. 37)

3. W sprawie nr 24 (I. U.) Strona w dniu 28.08.2018 r. złożyła wniosek o ustalenie prawa 

do świadczenia wychowawczego. W części 5 wniosku „Oświadczam, że orzeczeniem 

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności legitymuje się następujące dziecko wchodzące w skład rodziny” 

Strona nie wpisała swojego syna, który został zaliczony do osób niepełnosprawnych. 

Organ właściwy pomimo tego nie wezwał strony do uzupełnienia wniosku ponadto 

rozpatrzył go i decyzjąnr 004635/532/10/2018 z dnia 2.10.2018 r. przyznał świadczenie.

W sprawie nr 25 (A.K.) Strona w dniu 1.08.2018 r. złożyła wniosek o ustalenie prawa 

do świadczenia wychowawczego. W części 5 wniosku „Oświadczam, że orzeczeniem 

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności legitymuje się następujące dziecko wchodzące w skład rodziny” 

Strona nie wpisała swojego syna, który został zaliczony do osób niepełnosprawnych. 

Organ właściwy pomimo tego nie wezwał strony do uzupełnienia wniosku ponadto 

rozpatrzył go i decyzjąnr 003338/532/09/2018 z dnia 5.09.2018 r. przyznał świadczenie. 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego 

wniosku, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze wzywa pisemnie osobę 

ubiegającą się o świadczenie 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;
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- w sprawie nr 24 (I. U.);

„Pracownik przyjmujący wniosek i rozpatrujący go przeoczył fakt braku uzupełnienia 

pięt. 5 wniosku, ze wzglądu na duży nawał obowiązków związanych z przyjmowaniem 

i rozpatrywaniem wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 i nie wezwał strony 

do uzupełnienia. W dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę znajdowało się orzeczenie

0 niepełnosprawności tego dziecka i z tego wzglądu posiadał wiedzą o niepełnosprawności 

tego dziecka ”.
(dowód alcta kontroli str.39)

- w sprawie nr 25 (A.K.);

„Pracownik przyjmujący wniosek i rozpatrujący go przeoczył fakt braku uzupełnienia 

piet. 5 wniosku, ze wzglądu na duży nawał obowiązków związanych z przyjmowaniem

1 rozpatrywaniem wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 i nie wezwał strony 

do uzupełnienia. W dokumentacji złożonej przez wnioskodawcą znajdowało się orzeczenie 

o niepełnosprawności tego dziecka i z tego wzglądu posiadał wiedzą o niepełnosprawności 

tego dziecka
(dowód alcta kontroli str.41)

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 w ww. 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

0 koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego realizowane jest na podstawie art. 16 

ust. 1 ustawy

Organ właściwy podejmując działania w trybie powyższego artykułu, powinien ustalić

1 przekazać wojewodzie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi informacjami 

dotyczącymi rodziny wnioskodawcy, zebrane na podstawie złożonych przez stronę 

dokumentów i oświadczeń.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy w okresie zasiłkowym 2018/2019 

do dnia kontroli przekazał Wojewodzie Dolnośląskiemu 20 wniosków wraz z dokumentacją, 

celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego.

Kontroli poddano dokumentację przekazanych 5 spraw:

1.K.N, 2.R.K., 3.K.Sz-N., 4.A.S., 5.M.N.

W skontrolowanych sprawach stwierdzono, że na złożonych wnioskach widniała data 

wpływu wniosku do Ośrodka. Za wyjątkiem sprawy nr 1 (K.N.), gdzie na przyjętym wniosku 

brak jest daty wpływu do Ośrodka.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„Pani K.N. dnia 1.09.2018 r. złożyła jednocześnie dwa wnioski na okres zasiłkowy 2017/2018 

oraz 2018/2019 a pracownik przyjmujący z powodu dużej ilości przyjmowanych wniosków 

w nowym okresie zasiłkowym nie zauważył, że we wniosku na okres zasiłkowy 2018/2019 nie 

wbił daty przyjęcia, Jctóra jest identyczna z datą przyjęcia wniosku na okres zasiłkowy 

2017/2018. Wraz z tymi wnioskami zostało wypełnione oświadczenie wnioskodawcy 

o zatrudnieniu partnera -  ojca dziecka za granicą (wzór zaświadczenia ze strony DUW), 

ponieważ był to wniosek na drugie dziecko ”.
(dowód akta kontroli str. 45)

We wnioskach wskazywano kraj przebywania/aktywności członka rodziny 

podlegający koordynacji, 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 

podawano skład rodziny. Ustalając stan cywilny wnioskodawcy w przypadku osoby 

rozwiedzionej dołączano odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód. 

W przypadku członka rodziny pozostającego w Polsce dołączano odpowiednie oświadczenia.

Wszystkie 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 do tut. Organu wnioski nie zawierały kompletu dokumentów 

umożliwiających ustalenie dochodu strony (dla świadczeń uzależnionych od dochodu).
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Ponadto stwierdzono, co następuje:

1. W sprawach nr 1 (K.N.), (2 (R.K.), nr 3 (K.Sz-N.) oraz nr 4 (A.S.) przekazane do tut. 

Organu wnioski nie zwierały wydruków Pesel.

Zgodnie z art. 17 ustawy organ właściwy (...) ustalając prawo do świadczenia 

wychowawczego jest obowiązany do samodzielnego uzyskiwania bądź weryfikacji osoby 

drogą elektroniczną za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą 

pisemną (...) oraz rejestrów publicznych w tym z rejestru PESEL, o którym mowa 

w przepisach o ewidencji ludności (...) w tym danych dotyczących osób pobierających 

świadczenia wychowawcze, osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze oraz 

członków ich rodzin min.: imienia, nazwiska daty urodzenia, numeru PESEL oraz stanu 

cywilnego.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„ Wnioski K.N., R.K., KSz-N., oraz A.S. przekazane zostały do Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzldego bez wydruków z bazy PESEL, ponieważ Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Oleśnicy, nie posiadał informacji, że są to dokumenty niezbędne 

do przekazania wraz z wnioskiem gdyż według art. 14 ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. dane z systemów centralnych Ministra 

właściwego do spraw rodziny udostępniane są zarówno organom właściwym jak  

i wojewodzie. Dlatego wniosła te zostały przekazane wg art. 16 w/w ustawy wraz 

z dokumentami, jakie zostały złożone przez stronę ”.
(dowód akta kontroli str. 43)

2. W sprawach nr 2 (R.K.), nr 3 (K.Sz-N.) oraz nr 5 (M.N.) brak jest kopii aktu małżeństwa.

Zgodnie z § 5 pkt 11 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu 

postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu 

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

o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, 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.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:
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„We wnioskach R.K., KSz-N., M.N. brak aktów małżeństwa, ponieważ MOPS w Oleśnicy 

nie miał informacji, że do ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest 

to dokument niezbędny, ponieważ według polskiej ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. fakt zawarcia związku małżeńskiego nie 

jest weryfikowany, chyba że, nastąpiło to w trakcie okresu zasiłkowego
(dowód alcta kontroli str. 43)

3. W sprawach nr 2 (R.K.) oraz nr 4 (A.S.) przekazane do tut. Organu wnioski nie zwierały 

informacji o dochodach wnioskodawców i członków ich rodzin podlegającym 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Organ właściwy również 

samodzielnie nie uzyskał powyższych informacji.

Zgodnie z art. 17 ustawy organ właściwy (...) ustalając prawo do świadczenia 

wychowawczego są obowiązani do samodzielnego uzyskiwania bądź weryfikacji drogą 

elektroniczną za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną 

(...) lub ministra właściwego do spraw finansów (...) z Centralnego Wykazu 

Ubezpieczonych (...) odpowiednio informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, 

art. 30c, art. 30 e i art. 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu 

skarbowego, zawierających dane o wysokości dochodu, składek na ubezpieczenie 

społeczne odliczonych od dochodu, należnego podatku, oraz informacji o wysokości 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym wysokości składek od poszczególnych 

płatników i okresach opłacania przez nich tych składek.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„ We wniosku R.K. i A.S. brak jest składek zdrowotnych oraz dochodów pozyskiwanych 

z systemów informatycznych, ponieważ podobnie jak z danymi z bazy pesel, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy nie miał informacji, że jest to wymagane przez 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki ”.
(dowód akta kontroli str. 43)

4. W sprawie nr 2 (R.K.) wniosek nie zawierał dokumentu określającego kwotę dochodu 

uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiło uzyskanie dochodu, tj. wrzesień 2018 r.
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Zgodnie z § 5 pkt 1 lit i rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu 

i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu 

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

0 ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, przy ustalaniu prawa do świadczenia 

wychowawczego, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi w § 2-4 rozporządzenia 

uwzględnia się również dokument, w tym oświadczenie określający datę uzyskania 

dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc 

następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania 

dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo 

do świadczenia wychowawczego.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„We wniosku R.K. brak jest dochodów netto za wrzesień 2018 r. ponieważ dokumenty 

zostały przekazane do DUW w sierpniu 2018 r. wraz z umową o pracę żony oraz pit 11 

za 2017 r. Okresy zatrudnienia za granicą Pan R. K. napisał na oświadczeniach pod  

odpowiedzialnością karną, dlatego Ośrodek nie miał podstaw do ich weryfikacji zwłaszcza, 

że koordynacja była już ustalona na pewno do 30-09-2018 r. wg postanowienia Nr ZP- 

KŚ. 70690.2.2282/12.0.2018.PF”.
(dowód akta kontroli str. 45)

5. Analogicznie w sprawie nr 4 (A.S..) wniosek nie zawierał dokumentu określającego kwotę 

dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, tj. wrzesień 2018 r.

Zgodnie z § 5 pkt 1 lit i rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu

1 trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu 

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

o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, przy ustalaniu prawa do świadczenia 

wychowawczego, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi w § 2-4 rozporządzenia 

uwzględnia się również dokument, w tym oświadczenie określający datę uzyskania 

dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc 

następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania 

dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo 

do świadczenia wychowawczego.
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Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„ We wniosku A.S. brak jest zaświadczenia o dochodzie za pierwszy pełny przepracowany 

miesiąc, tj. wrzesień 2018 r., ponieważ w związku z dużą liczbą przyjmowanych wniosków 

na nowy okres zasiłkowy pracownik nie zauważył, że przyjął zaświadczenie za sierpień 

2018 r. zamiast za wrzesień 2018 r., dlatego osoba rozpatrująca wniosek może skorygować 

tą pomyłką ”
(dowód alcta kontroli str. 45)

6. W sprawie nr 5 (M.N..) wniosek nie zawierał przetłumaczonej umowy o pracę. 

Zgodnie z § 5 pkt 11 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu 

i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu 

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

0 ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, 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. Zgodnie z art. 5 w związku z art. 4 ustawy z dnia 

7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. .U. z 2018 r. poz. 931) osoba ubiegająca 

się o świadczenia wychowawcze, winna przedstawić dokumenty w języku urzędowym RP 

tj. języku polskim, chyba że dana okoliczność istotna dla sprawy, została udokumentowana 

w formie oświadczenia.

Dyrektor Ośrodka wyjaśnił:

„ We wniosku M.N. brak jest przetłumaczonej umowy o pracą, ponieważ strona napisała 

oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o okresie zatrudnienia męża za granicą

1 załączyła nieprzetłumaczoną umowę o pracę ”
(dowód alcta kontroli str. 45)

3. Efektywność realizacji zadania.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy otrzymał w 2018 r. dotację z budżetu 

państwa na realizację ustawy o pomocy państwa wychowywaniu dzieci w kwocie 

18 280 000,00 zł., w tym wydatki bieżące na obsługę w kwocie 269 673,13 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy terminowo rozpatrzył wszystkie 

skontrolowane w jednostce wnioski zgodnie z art. 21 ust. 4 -  5c ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci. W rezultacie wszystkim wnioskującym, którzy złożyli poprawnie
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wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów, świadczenie przyznano, a następnie 

wypłacono terminowo, bez zbędnej zwłoki.

Całość prac prowadzonych w jednostce była tak zorganizowana, by pracownicy mogli 

należycie i właściwie wykonywać swoje obowiązki służbowe wynikające z ich zakresu 

czynności. Całość podejmowanych działań koordynował Dyrektor Ośrodka.

Wnioski były przyjmowane na bieżąco. Informacje dotyczące terminów/miejsc 

składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 były na stronie internetowej Urzędu 

Miejsldego MOPS, a także na tablicach informacyjnych, jednostek organizacyjnych MOPS, 

ponadto powyższe informacje były wskazane w pouczeniu każdej decyzji w sprawie 

przyznania świadczeń wychowawczych na okres zasiłkowy 2017/2018.

W celu sprawnej realizacji zadania pracownicy merytoryczni brali udział 

w szkoleniach:

- „Świadczenia wychowawcze 500 PLUS - nowa ustawa” w dniach 23.03.2016 r. 

i 18.05.2016 r„

- „Program Rodzina 500+” w dniu 21,03.2016 r.,

- „Kodeks Postępowania Administracyjnego w Ośrodkach Pomocy Społecznej - aktualne 

problemy” w dniu 11.05.2017 r.,

- Obsługa „Usług grupowych” dla użytkowników Oprogramowania do obsługi Świadczeń 

Rodzinnych (SR), Świadczeń Wychowawczych (SW) oraz Funduszu Alimentacyjnego (FA) 

w dniu 21.05.2018 r.

- Rządowy Program „Dobry Start” oraz świadczenie wychowawcze „500 PLUS” w dniu 

5.07.2018 r.

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 Miejsld Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy 

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 sprawach nie stwierdzono przewlekłości oraz opieszałości organu.
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Jednocześnie zaznaczyć należy, iż w okresie objętym kontrolą, w rejestrze Wojewody 

Dolnośląskiego nie odnotowano żadnej skargi na działalność MOPS w Oleśnicy w zakresie 

realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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).

W okresie od 1.01.2017 r. do 6.12.2018 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w.Oleśnicy wpłynęło 9 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia. Pomoc przyznano 

9 osobom, w łącznej wysokości 36 000 zł.

Ośrodek wydał 9 decyzji administracyjnych w sprawie jednorazowego świadczenia. 

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 decyzję administracyjną o następującym numerze:

1.P.Ł. -  00025l/JS/02/2018 z dnia 10.02.2018 r.

2.A.K. -  001143/JS/09/2017 z dnia 21.09.2017 r.

3.A.K. -  002074/JS/l 1/2017 z dnia 27.11.2017 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 jest prawo 

do pomocy. Składane były w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Do wniosków dołączone były wymagane ustawowo zaświadczenia lekarskie tj.
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- 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 

ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty 

w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;

- zaświadczenie lekarskie/zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające 

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

Oprócz powyższych zaświadczeń strony dołączały dokumenty stwierdzające ich 

tożsamość oraz odpisy aktów urodzenia dzieci.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, iż postępowanie w przedmiocie ustalania 

prawa do jednorazowego świadczenia prowadzone było terminowo. W skontrolowanych 

decyzjach w sposób prawidłowy określano ich składniki. Decyzje zawierały oznaczenie 

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

prawnej, rozstrzygniecie, 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. Świadczenie 

przyznawano i wypłacano w kwocie 4 000 zł jednorazowo. Decyzje administracyjne 

wydawano w terminie, a sposób ich doręczenia był zgodny z art. 39 i 46 k.p.a.

W sprawdzonych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono następującą nieprawidłowość:
1. błędne przeliczenie dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczenia 

wychowawczego;

2. przekazywanie wojewodzie niekompletnych wniosków o świadczenia wychowawcze, 

celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego;

3. brak przetłumaczenia na język polski załączonej do wniosku umowy o pracę, w przypadku 

przebywania członka rodziny za granicą;

4. nierzetelne sporządzanie decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczenia 

wychowawczego;

5. przyznawanie prawa do świadczeń wychowawczych na podstawie nieprawidłowo 

wypełnionych wniosków.
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W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenie:

1. Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego prawidłowo ustalać dochód rodziny. 

Dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (za wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 2 piet.. 20 ustawy) 

dzielić przez 12 miesięcy.

Podstawa prawna: art. 2 piet 1, piet 2 i piet 20 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.).

Termin wykonania: 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. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych 

dokumentów, przyjmować wniosek i wyznaczać termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy 

niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. W przypadku niezastosowania się 

do wezwania pozostawiać wniosek bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna: art. 11, art. 13, art. 16 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.) oraz 

§ 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.

3. Dokumenty zagraniczne dołączane do wniosków o świadczenia wychowawcze 

przedstawiać w języku urzędowym RP tj. w języku polskim, chyba, że dana okoliczność 

istotna dla sprawy, została udokumentowana w formie oświadczenia.

Podstawa prawna: art. 5 w związku z art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku 

polskim (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 931 ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.
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4. Decyzje administracyjne sporządzać w sposób rzetelny. W uzasadnieniu decyzji 

wskazywać powody, dla których świadczenie wychowawcze przysługuje w mniejszej 

wysokości za niepełny miesiąc.

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

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

Termin wykonania: na bieżąco.

5. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalać na podstawie wniosku z prawidłowo 

wypełnionymi dokumentami. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego 

wniosku, przyjmować wniosek i wzywać stronę w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

wezwania do poprawienia lub uzupełnienia wniosku. W przypadku niezastosowania się 

do wezwania pozostawiać wniosek bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna: art. 19 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.).

Termin wykonania: na bieżąco.

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 jednostld podlegającej kontroli, drugi 

Burmistrz Miasta Oleśnica, a trzeci włącza się do akt kontroli.

POUCZENIE

ZA S T Ę PC A  D YREKTO RA  WYDZI 
Zdrowia i Polityki Społecznej

Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta Oleśnica
2. a/a
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