
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia . lipca 2015 r.

PS-KNPS.431.7.2.2015.EZ

Pani
Edyta Waścińska
Kierownik
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Jemielnie

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 22 -  24 kwietnia 2015 r. na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 31, poz. 206 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 114), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 
ze zm.), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 
dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) zespół kontrolny w składzie: Ewelina Zygmunt -  
starszy inspektor wojewódzki - przewodniczący zespołu i Marta Bożek -  starszy inspektor 
wojewódzki -  kontroler, z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie 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 
i 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 o świadczeniach rodzinnych obejmowała okres od dnia 1 listopada 2013 r. -  do dnia 
22 kwietnia 2015 r., kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów -  od dnia 15 maja 2014 r. -  do dnia 22 kwietnia 2015 r., natomiast 
kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów obejmowała okres od dnia 1 października 2013 r. -  do dnia 22 kwietnia 2015 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2014 r. przez 
Wojewodę Dolnośląskiego plan kontroli na I półrocze 2015 r.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli zostały przedstawione w Projekcie Wystąpienia 
Pokontrolnego doręczonego Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Jemielnie w dniu 15 czerwca 2015 r. Do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego 
nie wniesiono zastrzeżeń.

W okresie objętym kontrolą jednostką kierowała Pani Edyta Waścińska, która od dnia 
1 kwietnia 2008 r. zajmuje stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
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w Jemielnie. Pani Edyta Waścińska jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań w zakresie 
kontrolowanych zagadnień.

W okresie objętym kontrolą realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o ustaleniu 
i wypłacie zasiłków dla opiekunów zajmowali się następujący pracownicy:
1. Pani Joanna Wrona -  starszy administrator. Pani J. Wrona od dnia 27 lipca 2013 r. 

przebywa na urlopie wychowawczym.
2. Pani Agnieszka Trzpil -  pomoc administracyjna, referent. Pani A. Trzpil została 

zatrudniona od dnia 15 lutego 2013 r. na zastępstwo za nieobecną Panią J. Wrona. Od dnia
1 marca 2015 r. nastąpiło ustanie zatrudnienia.

3. Pani Anna Kulesza -  starszy referent. Pani A. Kulesza została zatrudniona od dnia
2 stycznia 2015 r., na zastępstwo za nieobecną Panią J. Wrona.

4. Pani Anna Giecewicz -  referent. Pani A. Giecewicz została zatrudniona od dnia 16 marca
2015 r. na czas określony.

Wojewoda Dolnośląski ocenił negatywnie działania Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jemielnie w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, 
zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także podejmowania 
działań w stosunku do dłużników alimentacyjnych.

Na sformułowanie oceny wpływ miały następujące nieprawidłowości:

- brak upoważnienia dla Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych 
w sprawach o ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów;

- dołączanie do wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego dokumentów niepotwierdzonych za zgodność z oryginałem;

- brak oświadczeń pełnoletnich członków rodziny o dochodzie niepodlegającym 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy i świadczeniowy w sprawach świadczeń 
rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- błędne oznaczenie strony w decyzjach ustalających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego 
dla małoletnich osób niepełnosprawnych;

- wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych na pełnoletnie osoby niepełnosprawne na podstawie 
decyzji skierowanych do osób nieuprawnionych;

- brak zaświadczeń właściwego organu gminy, nakazu płatniczego albo oświadczeń 
o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 
powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub przyjmowanie 
zaświadczeń, które nie potwierdzają wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej 
w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy;

- dołączenie do akt niewypełnionego oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie 
zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz oświadczenia 
o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, które 
nie zawierało informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego, jego powierzchni oraz 
uzyskanego z tego tytułu dochodu;

- brak pisemnych wezwań wnioskodawców do poprawienia lub uzupełnienia wniosku 
o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
w przypadku nieprawidłowo wypełnionego dokumentu;

- utrata dochodu bez dokumentu określającego datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość
utraconego dochodu;
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- brak zaświadczenia szkoły albo oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza 
miejscem zamieszkania;

- brak zaświadczenia albo oświadczenia potwierdzającego tymczasowe zameldowanie ucznia 
poza miejscem zamieszkania;

- brak weryfikacji wysokości składki zdrowotnej w sytuacji gdy strona dostarczała PIT - 11 
i jednocześnie składała oświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne 
za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, podając tę składkę w wysokości 
7,75% podstawy wymiaru odliczoną od podatku;

- brak zaświadczenia albo oświadczenia członka rodziny zawierającego informację 
o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres zasiłkowy;

- brak oświadczenia członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy;

- błędne ustalanie dochodu rodziny w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego;

- brak dokumentacji niezbędnej do przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki 
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego tj.: 1) zaświadczenia 
pracodawcy albo oświadczenia o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop 
wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku 
pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; 2) zaświadczenia 
organu emerytalno-rentowego albo oświadczenia, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona 
do ubezpieczeń społecznych -  w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi 
ubezpieczenia;

- brak zaświadczeń komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
- brak odpisów aktów urodzenia dzieci lub innych dokumentów stwierdzających wiek 

dziecka;
- błędne oznaczenie strony w decyzjach ustalających prawo do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego dla małoletnich osób uprawnionych;
- wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na pełnoletnie osoby uprawnione 

na podstawie decyzji skierowanych do osób nieuprawnionych;
- brak zaświadczenia lub oświadczenia pełnoletniego członka rodziny o dochodzie 

podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy ustalaniu 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- niepodejmowanie, jako organ właściwy dłużnika i organ właściwy wierzyciela, czynności 
wobec dłużników alimentacyjnych, przewidzianych w ustawie o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów;

- opieszałość w podejmowaniu czynności w zakresie:
a) przekazywania dłużnikom informacji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz o wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa;

b) przekazywania do organu właściwego dłużnika ze względu na miejsce jego zamieszkania 
wniosku o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika;

c) wzywania dłużnika w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania 
oświadczenia majątkowego.

Wójt Gminy Jemielno wydał następujące dokumenty:
1. Zarządzeniem Nr 22/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. na podstawie art. 20 ust. 3 w związku 

z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
Nr 39, poz. 922 ze zm.) upoważnił Panią Edytę Waścińską -  Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie do prowadzenia postępowania w sprawach 
świadczeń rodzinnych, a także do wydawania i podpisywania w tych sprawach decyzji.
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2. Zarządzeniem Nr 45A/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. na podstawie art. 1 pkt 6 lit. a ustawy 
z dnia 27 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów (Dz. U. z 2008 r. Nr 134, poz. 850) upoważnił Panią Edytę Waścińską -  
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie do prowadzenia 
postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania 
w tych sprawach decyzji.

3. Zarządzeniem Nr 39/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. na podstawie art. 8b ustawy z dnia 
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, 
poz. 7 ze zm.) upoważnił Panią Edytę Waścińską -  Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jemielnie do podejmowania działań wobec dłużników 
alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji 
administracyj nych.

4. Upoważnieniem z dnia 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 268a ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 
poz. 1071) upoważnił Panią Edytę Waścińską -  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jemielnie do przekazywania informacji gospodarczych określonych 
w ustawie z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 50, poz. 424 ze zm.) dotyczących dłużników alimentacyjnych do biur 
informacji gospodarczej.

5. Zarządzeniem Nr 25/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 
2255), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 r. poz. 567) upoważnił Panią Edytę Waścińską-  
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie do prowadzenia 
postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych 
sprawach decyzji.
Kierownik Ośrodka nie posiadał stosownego umocowania do wydawania decyzji 
administracyjnych w sprawach o ustalenie i wypłatę zasiłków dla opiekunów. W trakcie 
prowadzonych czynności kontrolnych w dniu 22 kwietnia 2015 r. Wójt Gminy Jemielno 
wydał stosowne upoważnienie. Kierownik Ośrodka wyjaśnił, że „(...) w ustawie 
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna z dnia 4 kwietnia 2014 roku nie ma artykułu 
mówiącego o tym, że wójt musi upoważnić kogoś do prowadzenia spraw w tym zakresie. 
Sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych prowadzi GOPS Jemielno i z  tego wzglądu 
automatycznie zajął się zasiłkami dla opiekunów

(dowód: akta kontroli, str. 25)
Ilekroć poniżej jest mowa o:
- ustawie o świadczeniach rodzinnych -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114);
- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. — należy przez 
to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. 
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 3) -  w treści obowiązującej od dnia 4.01.2013 r.;
- rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. -  należy przez to rozumieć 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu 
rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek 
rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959);
- ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów -  należy przez to rozumieć ustawę 
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 1228 ze zm.);
- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. -  należy przez 
to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. 
w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku,

iGo
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zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
(Dz. U. Nr 123, poz. 836 ze zm.);
- ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów -  należy przez to rozumieć ustawę 
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 r., 
poz. 567).
- k.p.a. — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.);
- k.k. -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks kamy (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.).

Podczas kontroli dokumenty udostępniali i wyjaśnień udzielali:
1. Kierownik Ośrodka -  Edyta Waścińska.

Informacje ogólne:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony na mocy Uchwały 

Nr XV/129/99 Rady Gminy Jemielno z dnia 29 października 1999 r.
W okresie objętym kontrolą Ośrodek funkcjonował w oparciu o Statut przyjęty 

Uchwałą Nr XXIV/105/08 Rady Gminy Jemielno z dnia 24 września 2008 r. Ponadto 
Ośrodek działał w oparciu o Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem 
Nr 3/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie z dnia 
19 października 2012 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie wyjaśnił, 
że powiadamianie osób ubiegających się oświadczenia rodzinne o terminach składania 
wniosków, zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, odbywa się 
następująco:
„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie, zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy 

o świadczeniach rodzinnych, informuje osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne 
o terminach składania wniosków za pośrednictwem tablicy ogłoszeń w Ośrodku, a także 
w treści indywidualnych decyzji w części pouczenie

(dowód: akta kontroli str. 29)

Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego wypłacane są przelewem na konto świadczeniobiorcy.

Godziny pracy Ośrodka: poniedziałek - piątek 7:00-15:00.

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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 114). Ustawa daje 
prawo do korzystania z zasiłku rodzinnego -  wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych 
(zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia 
pielęgnacyjnego), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz zapomogi 
wypłacanej przez gminę na podstawie art. 22a ustawy.

W okresie zasiłkowym 2013/2014 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Jemielnie wypłacono 3 993 zasiłki rodzinne, z czego na dziecko w wieku:
- do ukończenia 5 roku życia -  1 000,
- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia -  2 651,
- powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia -  342,
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia -  0.



Ośrodek wypłacił 1 966 dodatków, z tego z tytułu:
- urodzenia dziecka -  23,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -  73,
- samotnego wychowywania dziecka w wysokości 170 zł miesięcznie -  184,
- samotnego wychowywania dziecka w wysokości 250 zł miesięcznie -  12,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia -  68,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia -  299,
- rozpoczęcia roku szkolnego -  230,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku 

z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły - 30,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 

do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły -  472,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej — 575.

Ośrodek zrealizował również wypłatę 1 622 zasiłków pielęgnacyjnych, 232 świadczeń 
pielęgnacyjnych, 41 specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz 34 jednorazowych zapomóg 
z tytułu urodzenia się dziecka.

W okresie zasiłkowym 2013/2014 świadczenia rodzinne pobierały 293 rodziny. 
Do zasiłku rodzinnego uprawnionych było 185 rodzin, w tym:
- na 1 dziecko -  94,
- na 2 dzieci -  62,
- na 3 d z ie c i-17,
- na 4 i więcej dzieci — 12.

W okresie zasiłkowym 2013/2014 Ośrodek wydał 532 decyzje administracyjne 
w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym 7 decyzji odmownych z powodu przekroczonego 
kryterium dochodowego. Od treści wydanych decyzji żadna ze stron nie wniosła odwołania 
do organu II instancji.

Od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w .Jemielnie wypłacono 1 533 zasiłki rodzinne, z czego na dziecko w wieku:
- do ukończenia 5 roku życia — 420,
- powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia -  1 004,
- powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia -  109,
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia -  0.

Ośrodek wypłacił 706 dodatków, z tego z tytułu:
- urodzenia dziecka -  5,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -  42,
- samotnego wychowywania dziecka w wysokości 170 zł miesięcznie -  66,
- samotnego wychowywania dziecka w wysokości 250 zł miesięcznie -  3,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia -  30,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia -  128,
- rozpoczęcia roku szkolnego -  0,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku 

z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły -13,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem 

do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły -  194,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej -  225.

Ośrodek zrealizował również wypłatę 680 zasiłków pielęgnacyjnych, 88 świadczeń 
pielęgnacyjnych, 20 specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz 10 jednorazowych zapomóg 
z tytułu urodzenia się dziecka.
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Od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia kontroli świadczenia rodzinne pobierało 289 
rodzin. Do zasiłku rodzinnego uprawnione były 174 rodziny, w tym:
- na 1 dziecko -  84,
- na 2 dzieci -  59,
- na 3 dzieci -  19,
- na 4 i więcej dzieci — 12.

Od dnia 1 listopada 2014 r. Ośrodek wydał 120 decyzji administracyjnych w sprawach 
świadczeń rodzinnych, w tym 5 decyzji odmownych z powodu przekroczonego kryterium 
dochodowego. Od treści wydanych decyzji żadna ze stron nie wniosła odwołania do organu 
II instancji.

Kontroli poddano dokumentację do decyzji dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych, 
specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz zasiłków rodzinnych 
wraz z dodatkami o następujących numerach:

1.A.G. - Nr GOPS/5212/1/SZO/04/2015 z dnia 16.04.2015 r.

2.R.Ł. -  Nr GOPS/5212/1/SZO/03/2015 z dnia 10.03.2015 r.

3.B.M. — Nr GOPS/5212/2/SZO/02/2015 z dnia 17.02.2015 r.

4.J.K. - Nr GOPS/81822/2/SZO/l 1/2013 z dnia 14.11.2013 r„ Nr GOPS/5212/1/SZO/ 
10/2014 z dnia 6.10.2014 r.

5.K.C. -  Nr GOPS/81820/9/ZP/l2/2010 z dnia 29.12.2010 r.

6.K.C. - Nr GOPS/81821/38/SP/07/2013 z dnia 3.07.2013 r., Nr GOPS/5211/1/SP/05/2014 
z dnia 19.05.2014 r.

7.K.C. - Nr GOPS 8181/64/ZR/l0/2013 z dnia 11.10.2013 r„ Nr GOPS/520/34/ZR/09/2014 
z dnia 23.09.2014 r.

8.A.K. - Nr GOPS/8181/20/ZR/l 1/2013 z dnia 28.11.2013 r„ Nr GOPS/520/69/ZR/10/2014 
z dnia 30.10.2014 r.

9.A.K. - Nr GOPS/81820/2/ZP/07/2012 z dnia 12.07.2012 r.

10.M.G. - Nr GOPS/5210/1/ZP/03/2014 z dnia 11.03.2014 r., Nr GOPS/5210/7/ZP/03/2015 
z dnia 23.03.2015 r.

11.M.G. -  Nr GOPS/5211/1/SP/03/2014 z dnia 11.03.2014 r., Nr GOPS/5211/4/SP/05/2014 
z dnia 19.05.2014 r., Nr GOPS/5211/1/SP/03/2015/z dnia 23.03.2015 r.

12.1.Ł. - N r  JW/81820/10/ZP/l2/2007 z dn.14.12.09 r.

13.1.Ł. -  Nr GOPS/81821/43/SP/07/2013 z dnia 8.07.2013 r., Nr GOPS/5211/8/SP/05/2014 
z dnia 19.05.2014 r.

14.A.K. - Nr GOPS/81821/47/SP/07/2013 z dnia 8.07.2013 r., Nr GOPS/81821/47/SP/ 
07/2013 z dnia 19.05.2014 r.



15.K.G.- N r  GOPS/8181/93/ZR/10/2013 z dnia 14.11.2013 r.,N r GOPS/520/39/ZR/09/2014 
z dnia 23.09.2014 r.

16.Ł.B. - Nr GOPS/8181/88/ZR/l 0/2013 z dnia 17.10.2013 r., Nr GOPS/520/19/ZR/09/2014 
z dnia 17.09.2014 r.

17.T.K. -  Nr GOPS/8181/30/ZR/l 1/2013 z dnia 29.11.2013 r.,Nr GOPS/520/34/ZR//10/2014 
z dnia 13.10.2014 r.

18.M.Z. -  Nr GOPS/8181/23/ZR/12/2013 z dnia 20.12.2013 r., Nr GOPS/520/7/ZR/02/2015 
z dnia 17.02.2015 r.

19.M.G. - Nr GOPS/520/13/ZR/11/2014 z dnia 24.11.2014 r.

20.K.W. -  Nr GOPS/8181/133/ZR/10/2013 z dnia 4.11.2013 r., Nr GOPS/520/4/ZR/2014 
z dnia 19.08.2014 r., Nr GOPS/520/74/ZR/09/2014 z dnia 30.09.2014 r.

21.K.D. - Nr GOPS/520/18/18/ZR/10/2014 z dnia 7.10.2014 r., Nr GOPS/520/14/ZR/01/2015 
z dnia 29.01.2015 r.

22.A.G. - Nr GOPS/8181/10/ZR/10/2013 z dnia 1.10.2013 r., Nr GOPS/520/5/ZR/09/2014 
z dnia 17.09.2014 r.

23.A.P. -  Nr GOPS/8181/34/ZR/l 1/2013 z dnia 29.11.2013 r., Nr GOPS/520/23/ZR/10/2014 
z dnia 8.10.2014 r.

24.B.G. - Nr GOPS/8181/6/ZR/l0/2013 z dn.Ol.10.13 r., Nr GOPS/520/43/ZR/09/2014 
z dn.24.09.14r.

25.K.K. - Nr GOPS/8181/35/ZR/10/2013 z dnia 9.10.2013 r., Nr GOPS/520/26/ZR/09/2014 
z dnia 18.09.2014 r.

26.G.M. - Nr GOPS/8181/79/ZR/10/2013 z dnia 16.10.2013 r., Nr GOPS/520/6/ZR/01/2014 
z dnia 16.01.2014 r., Nr GOPS/520/42/ZR/09/2014 z dnia 24.09.2014 r.

27.A.G. - Nr GOPS/520/5/ZR/02/2014 z dnia 5.02.2014 r., Nr GOPS/520/11/ZR/O 1/2015 
z dnia 19.01.2015 r.

28.N.B. - Nr GOPS/8181/36/ZR/l0/2013 z dnia 9.10.13 r., Nr GOPS/520/9/ZR/09/2014 
z dnia 17.09.2014 r.

29.P.Dz. - Nr GOPS/520/7/ZR/01/2014 z dnia 16.01.2014 r., Nr GOPS/520/11/ZR/l 0/2014 
z dnia 3.10.2014 r.

30.T.Ł. - Nr GOPS/522/1/BE/06/2014 z dnia 2.07.2014 r.

31.D.P. - Nr GOPS/522/6/BE/07/2014 z dnia 31.07.2014 r.

32.S.D.- Nr GOPS/522/3/BE/07/2014 z dnia 14.07.2014 r.

33.A.T.- Nr GOPS/522/4/BE/03/2015 z dnia 25.03.2015 r.



34.M.A.- Nr GOPS/5210/10/ZP/02/2014 z dnia 27.02.2014r„ Nr GOPS/5210/4/ZP/03/2015 
z dnia 16.03.2015 r.

35.B.H.- Nr GOPS/5210/11/ZP/03/2015 z dnia 26.03.2015 r.

36.J.Sz.- Nr GOPS/81820/01/ZP/l 0/2011 z dnia 17.10.2011r. Nr GOPS/5210/12/ZP/03/2015 
z dnia 26.03.2015r.

37.T.R.- Nr GOPS/81820/3/ZP/l 1/2012 z dnia 14.12.2012r., Nr GOPS/5210/3/ZP/01/2014 
z dnia 16.01.2014 r., Nr GOPS/5210/4/ZP/02/2015 z dnia 6.02.2015 r.

38.A.P.- Nr GOPS/5210/7/ZP/01/2015 z dnia 19.01.2015 r.

39.A.T.- Nr GOPS/520/10/ZR/03/2015 z dnia 25.03.2015 r.

40.K.D.- Nr GOPS/520/1 l/ZR/02/2015 z dnia 25.02.2015 r.

41.M.D - Nr GOPS/520/46/ZR/10/2014 z dnia 22.10.2014 r., Nr GOPS/520/17/ZR/01/2015 
z dnia 30.01.2015 r.

42.A.Z.- Nr GOPS/520/59/ZR/10/2014 z dnia 24.10.2014 r., Nr GOPS/520/63/ZR/10/2014 
z dnia 24.10.2014 r.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację dotyczącą przyznania:
• 77 zasiłków rodzinnych oraz 135 dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka — 7,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -  5,

- samotnego wychowywania dziecka -  10,

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej -  22,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego -10,

- rozpoczęcia roku szkolnego -  59,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku 
z dojazdem do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły -  14,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku 
z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły — 8,

• 14 zasiłków pielęgnacyjnych,

• 8 świadczeń pielęgnacyjnych,

• 4 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

• 5 specjalnych zasiłków opiekuńczych.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie w skontrolowanych decyzjach 
wysokość kwot przyznanych świadczeń była zgodna z kwotami zasiłków wraz z dodatkami 
określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. Decyzje 
administracyjne wydawane były terminowo, a sposób ich doręczenia był zgodny z art. 39 i 46 
k.p.a.
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W skontrolowanych sprawach stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1) W niżej wymienionych sprawach do wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
załączone były dokumenty niepotwierdzone za zgodność z oryginałem:
- nr 1 (A.G.) -  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dowód osobisty, dokumentacja 
dot. dochodu z tytułu wykonywanej umowy o dzieło;
- nr 2 (R.Ł.), nr 3 (B.M.), nr 12 (I.Ł.), nr 22 (A.G.) -  dowód osobisty, orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności;
- nr 4 (J.K.) -  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dokumentacja potwierdzająca 
utratę dochodów tj. świadectwa pracy oraz PIT-11;
- nr 6 (K.C.) — akt zgonu ojca dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności;
- nr 7 (M.G.), nr 23 (E.P.) -  orzeczenie o niepełnosprawności (w sprawie nr 23 -  2 szt.);
- nr 16 (Ł.B.) -  dokumentacja potwierdzająca utratę oraz uzyskanie dochodu tj. PIT-11, 
umowa o pracę, świadectwo pracy;
- nr 17 (T.K.) -  dokumentacja potwierdzająca utratę dochodu tj. świadectwo pracy oraz 
PIT-11;
- nr 18 (M.Z.), nr 19 (M.G.), nr 24 (B.G.), nr 25 (K.K.), nr 27 (A.G.) - dowód osobisty;
- nr 20 (K.W.) i nr 21 (K.D.) -  wniosek kierowany do pracodawcy o udzielenie urlopu 
wychowawczego;
- nr 26 (G.M.) -  akt zgonu ojca dziecka.

Zgodnie z § 12 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r. — kopie dokumentów 
niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych uwierzytelnia organ właściwy 
prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych, notariusz lub instytucja, która 
dokument wydała.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:
„Przyczyną nieprawidłowości jest niedopatrzenie pracowników”.

(dowód: akta kontroli, str. 31)

2) W dokumentacji wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych brakowało 
oświadczeń członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres zasiłkowy. W poniższych sprawach stwierdzono:
- nr 1 (A.G.), nr 17 (T.K), nr 20 (K.W.), nr 22 (A.G.), nr 23 (E.P.), nr 25 (K.K.), nr 41 
(M.D.), -  brak oświadczenia jednego z małżonków za 2013 r.;
- nr 2 (R.Ł.) -  brak oświadczenia jednego z małżonków oraz pełnoletniego członka 
rodziny za 2013 r.;
- nr 3 (B.M.), 16 (A.B.) -  brak oświadczenia jednego z małżonków oraz pełnoletnich 
członków rodziny za 2012 i 2013 r.;
- n r 4  (J.K.), nr 8 (A.K.), nr 15 (K.G.) -  brak oświadczenia jednego z małżonków za 2012 
i 2013 r.;
- nr 30 (T.Ł.) -  brak oświadczeń małżonków za 2013 r.;
- nr 31 (D.P.) -  brak oświadczenia jednego z małżonków za 2012 r.;
- nr 42 (A.Z.) -  brak oświadczenia ojca dzieci za 2012 i 2013 r.

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r. -  do wniosku 
o zasiłek rodzinny należy dołączyć odpowiednio dokumenty stwierdzające wysokość 
dochodu rodziny, w tym odpowiednio: oświadczenia członków rodziny o dochodzie 
niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (wzór oświadczenia 
jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia).
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Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:
„Brak oświadczeń o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu od pełnoletnich członków 
rodziny wynika z przeoczenia pracowników (...) oraz faktu, że dorośli członkowie rodziny 
mogą posiadać dochody niepodlegające opodatkowaniu inne niż wnioskodawca, a także 
błędnego założenia pracowników o tym, że osoby uczące się nie mają dochodów. 
Przyczyną nieprawidłowości jest niedopatrzenie pracowników ”.

(dowód: akta kontroli, str. 33)

3) W sprawie nr 9 (A.K.) w decyzji nr GOPS/81820/2/ZP/07/2012 z dnia 12.07.2012 r. oraz 
w sprawie nr 10 (M.G.) w decyzjach nr GOPS/5210/z/ZP/03/2014 z dnia 11.03.2014 r. 
i nr GOPS/5210/7/ZP/03/2015 z dnia 23.03.2015 r. ustalając uprawnienie do zasiłku 
pielęgnacyjnego na niepełnoletnią osobę niepełnosprawną błędnie oznaczano stronę 
postępowania w osobie przedstawiciela ustawowego osoby niepełnosprawnej, zamiast 
osobę niepełnosprawną reprezentowaną przez przedstawiciela ustawowego.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny 
przysługuje m.in. niepełnosprawnemu dziecku. Natomiast na podstawie art. 23 ust. 1 
ww. ustawy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych następuje odpowiednio na wniosek 
m.in. pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do 
reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej (...). W związku 
z powyższym stroną postępowania jest osoba niepełnosprawna, a nie jej przedstawiciel 
i to ona jest adresatem decyzji reprezentowanym przez przedstawiciela ustawowego.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:
„Błąd wynika z przeświadczenia pracowników, że osoba niepełnoletnia nie może być 
stroną postępowania. Jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego i na niego 
była wydawana decyzja ”.

(dowód: akta kontroli, str. 35)

4) W sprawach nr 5 (K.C.) i nr 12 (I.Ł.) stwierdzono, że zasiłki pielęgnacyjne na pełnoletnie 
osoby niepełnosprawne wypłacano na podstawie decyzji skierowanych do osób 
sprawujących opiekę — matek, zamiast do niepełnosprawnych osób uprawnionych.

Powyższy tok postępowania jest niezgodny z art. 16 ust. 2 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, który stanowi, iż zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 1) niepełnosprawnemu 
dziecku; 2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 3) osobie która ukończyła 75 lat. 
W myśl art. 16 ust. 3 -  zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej 
w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku 
życia. Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następuje odpowiednio na wniosek (...) osoby 
niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub 
pełnoletniej osoby niepełnosprawnej (...). Adresatem decyzji, a więc i stroną winna być 
zawsze osoba uprawniona tj. osoba legitymująca się odpowiednim orzeczeniem 
o niepełnosprawności.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:
„Zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany matce zamiast pełnoletniej osobie uprawnionej, 
ponieważ w chwili składania wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego osoba 
uprawniona była niepełnoletnia, a okres przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 
zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie 
o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane 
na czas określony. W obu przypadkach sprawy z wniosku Pani K. C i I.Ł nie było podstaw,



aby decyzją wydać na czas określony (orzeczenie o niepełnosprawności wydane na stałe) 
łub uchylić ją w  trakcie je j trwania”.

(dowód: akta kontroli, str. 37)

5) W sprawie nr 1 (A.G.) i nr 17 (T.K.) stwierdzono brak zaświadczenia właściwego organu 
gminy, nakazu płatniczego albo oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego 
wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy. W sprawie nr 1 - za 2013 r., natomiast w sprawie nr 17 - 
za 2012 r. Do wniosku dołączone zostały zaświadczenia z Urzędu Gminy Jemielno, 
jednak nie potwierdzają one wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach 
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy.

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 5 lit e rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r. -  do wniosku 
o zasiłek rodzinny należy dołączyć dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, 
w tym odpowiednio zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo 
oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych 
ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; wzór 
oświadczenia jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka w sprawie nr 1 (A.G.) wynika:
„ W dokumentacji zamieszczono zaświadczenie z  Urzędu Gminy w Jemielnie o wielkości 
posiadanego gospodarstwa rolnego. Brakuje jedynie wpisu, iż gospodarstwo to było 
posiadane w takiej wielkości w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 
Przyczyną nieprawidłowości jest niedopatrzenie braku roku, w którym było posiadane 
gospodarstwo rolne ”.

(dowód: akta kontroli, str. 39) 

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka w sprawie nr 17 (T.K.) wynika :
„Brak dokumentów wynika z przeoczenia pracownika. Do wniosku z dnia 30.09.14r, 
dołączono zaświadczenie z Urzędu Gminy w Jemielnie o wielkości gospodarstwa rolnego. 
Brakuje jedynie określenia, że wielkość jest wykazana za 2013 rok (...).

(dowód: akta kontroli, str. 41)

Analogiczna sytuacja miała miejsce w sprawie nr 15 (K.G.), gdzie również brakowało 
w aktach właściwego dokumentu potwierdzającego wielkość gospodarstwa rolnego 
wyrażoną w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy (za 2013 rok).

Ponadto do wniosku nie zostało załączone oświadczenie o dochodach 
niepodlegających opodatkowaniu, w którym to członek rodziny wykazuje wysokość 
osiągniętego dochodu z tytułu posiadanego gospodarstwa. Ustalając dochód rodziny 
za 2013 rok nie uwzględniono dochodu z tytułu posiadanego gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych -  w przypadku ustalania 
dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się 
dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze 
obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 
art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa 
rolnego oraz dochody pozarolnicze, dochody te sumuje się (art. 5 ust. 9 ustawy 
o świadczeniach rodzinnych).

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:
„Brak uwzględnienia dochodu z gospodarstwa rolnego za 2013 rok wynika 
z niedopatrzenia na nakazie płatniczym informacji, że rodzina posiada obszar gruntów
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rolnych o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha. Powierzchnia gruntów w ha 
przeliczeniowych jest mniejsza niż 1 ha i stąd niedopatrzenie ”.

(dowód: akta kontroli, str. 43-48)

6) W sprawie nr 16 (Ł.B.) stwierdzono, że organ przyznał świadczenia rodzinne na okres 
zasiłkowy 2013/2014 na podstawie nierzetelnie sporządzonej i niekompletnie 
zgromadzonej dokumentacji.

Ustalając dochód małżonka (K.B.) stwierdzono, iż oświadczenie o wysokości składek 
na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 
(2012 r.) nie zawierało wskazania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. 
W związku z czym stwierdzić należy, że do akt sprawy załączony został dokument 
in blanco. Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 5 lit. d -  do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć 
odpowiednio dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 
zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości 
składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy.

Ponadto w aktach znajdują się dokumenty potwierdzające zatrudnienie w dwóch 
zakładach pracy:
a) Firmie „Chomar” sp. z o.o. tj.:

- świadectwo pracy, z którego wynika, iż stosunek pracy ustał z dniem 17.04.2012 r.;
- informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za okres 
2012 r. (PIT-11);

b) Przedsiębiorstwie Handlowo-Transportowym „Transmas” s.j. tj .:
- umowa o pracę na czas nieokreślony od dnia 8.05.2013 r.
- polecenie przelewu zawierające kwotę wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2013 r.;
- informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 
okres 2012 r. (PIT-11).

Na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny 
podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, stwierdzić 
należy, że Pan K.B. w 2012 r. osiągał dochody z dwóch ww. stosunków pracy.

Ustalając dochód Pana K.B. utracono w całości dochód osiągnięty w 2012 r. 
na podstawie PIT -11, bez wymaganego rozporządzeniem z dnia 3 stycznia 2013 r. 
(§ 2 ust. 2 pkt 5 lit. k) -  dokumentu określającego datę utraty dochodu (z firmy 
Transmas). Doliczono natomiast, jako dochód uzyskany, wynagrodzenie strony 
za miesiąc czerwiec 2013 r. -  wykazane w wyciągu z konta bankowego, jako dochód 
uzyskany z pierwszego pełnego miesiąca po uzyskaniu zatrudnienia dnia 8.05.2013 r.

Wobec braku dokumentu określającego datę utraty dochodu z firmy „Transmas” 
trudno ustalić, czy zawarta w dniu 8.05.2013 r. umowa na czas nieokreślony była 
kontynuacją wcześniejszych umów z tym samym pracodawcą, czy też pomiędzy 
umowami wystąpiła przerwa w zatrudnieniu.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż wyciąg bankowy nie jest wystarczającym 
dokumentem określającym wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny 
z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, gdyż 
na jego podstawie nie można stwierdzić, czy przychody podlegające opodatkowaniu na 
zasadach określonych w art. 27, 3 Ob, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone zostały jedynie o koszty 
uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki 
na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki 
na ubezpieczenie zdrowotne (art. 3 pkt 1 lit a ustawy o świadczeniach rodzinnych), 
czy również o inne składniki (np. zobowiązania wobec pracodawcy, których nie należy 
odliczać od dochodu).
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Ponadto w dokumentacji stwierdzono brak zaświadczeń szkoły albo oświadczeń 
o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania, zarówno w roku 
szkolnym 2013/2014 jak i 2014/2015, co jest niezgodne z § 4 pkt 1 rozporządzenia 
z dnia 3 stycznia 2013 r.
Wnioski zostały uzupełnione o niezbędny dokument w toku czynności kontrolnych -  
27 kwietnia 2015 r.

W okresie zasiłkowym 2013/2014 przyznano dodatek do zasiłku rodzinnego 
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 
w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 
bez wymaganego § 4 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r. -  zaświadczenia 
albo oświadczenia potwierdzającego tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem 
zamieszkania.
Wobec tak przyjętego wniosku stwierdzić należy, że organ nie zastosował art. 24a 
ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym -  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 lub w przypadku gdy osoba złoży 
wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje 
wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni 
na uzupełnienie brakujących dokumentów.

Kierownik Ośrodka wyjaśniła, że:
„Brak dokumentacji wynika z niedopatrzenia pracownika”.

(dowód: akta kontroli, str. 49-51)

7) W sprawie nr 18 (M.Z.) stwierdzono, iż organ przyznał świadczenia rodzinne na okres 
zasiłkowy 2013/2014 na podstawie nierzetelnej i niekompletnie zgromadzonej 
dokumentacji dotyczącej dochodu rodziny.

Ustalając dochód Pani M.Z. nie zweryfikowano wysokości składki zdrowotnej 
wykazanej w „oświadczeniu o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy” z wysokością składki wykazanej 
w informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT -  11) 
za 2012 rok. Wysokość wykazanej składki jest identyczna w dwóch dokumentach 
co oznacza, iż składka z oświadczenia podana jest w wysokości 7,75% podstawy wymiaru 
odliczonej od podatku.

Informacja o pełnej składce na ubezpieczenie zdrowotne jest niezbędna do ustalenia 
dochodu danego członka rodziny wskazanego w art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, zgodnie z którym, za dochód uznaje się przychody podlegające 
opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 3Ob, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, 
zpóźn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy 
od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów 
uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z zapisów art. 79 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 581) wynika, że składka 
na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Zgodnie 
z obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. art. 23 ust. 4 pkt 4 lit. i ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny osoby 
ubiegającej się o świadczenia rodzinne, ustalana jest w oparciu o zaświadczenie lub 
oświadczenie osoby ubiegającej się lub członka jej rodziny (chodzi o pełną, stanowiącą 
9% podstawy wymiaru tj. odliczoną od podatku i od dochodu, odprowadzaną przez 
ubezpieczonego podatnika w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
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składkę na ubezpieczenie zdrowotne). Zatem ustalając dochód członka rodziny należało 
uwzględniać składkę w wysokości 9% podstawy wymiaru tj. odliczoną od podatku 
i od dochodu.

Ponadto utracono dochód osiągnięty w 2012 r. na podstawie PIT -11 bez 
wymaganego rozporządzeniem z dnia 3 stycznia 2013 r. (§ 2 ust. 2 pkt 5 lit. k) -  
dokumentu określającego datę utraty dochodu (ze złożonych wyjaśnień wynika, iż strona 
w okresie od dnia 26.07.2013 r. do dnia 21.08.2013 r. przebywała na urlopie 
wychowawczym, jednak w trakcie czynności kontrolnych, nie przedstawiono stosownego 
dokumentu potwierdzającego powyższy fakt). Doliczono natomiast, jako dochód 
uzyskany wynagrodzenie strony za miesiąc wrzesień 2013 r. -  wykazane w wyciągu 
z konta bankowego jako dochód uzyskany z pierwszego pełnego miesiąca po utracie 
prawa do urlopu wychowawczego.

Analogicznie jak w sprawie nr 16 (K.B.) -  wyciągu bankowego nie można uznać 
za wiarygodny dokument potwierdzający uzyskanie dochodu. Nie wskazuje on bowiem 
wszystkich wymaganych ustawą składników dochodu.

Ustalając dochód współmałżonka -  K.Z. nie dopilnowano, aby do wniosku zostało 
dołączone zaświadczenie albo oświadczenie członka rodziny zawierające informację 
o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres zasiłkowy, co jest niezgodne z § 2 ust. 2 pkt 5 lit. d rozporządzenia z dnia 3 stycznia 
2013 r. Ponadto z dokumentacji wynika, iż ww. w roku kalendarzowym 2012 osiągał 
przychody z tytułu działalności opodatkowanej w formie ryczałtu (PIT-28). Zgodnie 
z § 2 ust. 2 pkt 5 lit. b -  do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć odpowiednio 
oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów
0 zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
zasiłkowy (wzór oświadczenia określa załącznik nr 6 do rozporządzenia).

Wobec braku załączonego dowodu potwierdzającego przebywanie ww. na urlopie 
wychowawczym w okresie od dnia 26.07.2013 r. do dnia 21.08.2013 r. organ kontrolny 
nie jest w stanie stwierdzić, czy słusznie uznano dochód osiągnięty w 2012 r. za utracony, 
oraz czy w sposób prawidłowy przyjęto jako dochód uzyskany kwotę wynagrodzenia 
z miesiąca września 2013 r.

Ponadto brak stosownych oświadczeń w sprawie ustalenia dochodu Pana K.Z. 
uniemożliwia zweryfikowanie, czy dochód rodziny został ustalony w sposób właściwy,
1 tym samym potwierdzenie, czy rodzina spełnia kryterium dochodowe do przyznania 
pomocy.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:
„Przyczyną braku oświadczenia lub zaświadczenia o wysokości składki Pana K.Z. jest 
niedopatrzenie pracownika.
We wniosku brakuje dokumentu dającego podstawę utraty dochodu uzyskanego w 2012 
roku. Jedynie we wniosku z dnia 21.08.13 r. załączone jest oświadczenie, że w okresie od 
26.07.13 r. -  21.08.13 r. wnioskodawca przebywał na urlopie wychowawczym. Brak 
odpowiedniego oświadczenia we wniosku z dnia 18.12.13 r. wynika z niedopatrzenia 
pracownika”.

(dowód: akta kontroli, str. 53-55)

8) W sprawach nr 19 (M.G.), nr 20 (K.W.), nr 21 (K.D.) stwierdzono brak dokumentacji 
niezbędnej do przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem 
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego tj.: 1) zaświadczenia pracodawcy albo 
oświadczenia o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz 
o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio 
przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego (wzór oświadczenia jest określony
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w załączniku nr 10 do rozporządzenia); 2) zaświadczenia organu emerytalno-rentowego 
albo oświadczenia, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych -  
w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia (wzór oświadczenia jest 
określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia). Ww. dodatek przyznawano 
na podstawie kserokopii wniosku kierowanego do pracodawcy z prośbą o udzielenie 
urlopu wychowawczego oraz kserokopii umowy o pracę. Postępowanie takie jest 
niezgodne z § 3 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r., który wprost wskazuje 
na konieczność dołączenia do wniosku powyżej wskazanej dokumentacji.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:
„Brak odpowiednich dokumentów wynika z niedopatrzenia pracownika. Podczas 
przyznawania świadczenia pracownik oparł się na wniosku o udzielenie urlopu 
wychowawczego, na którym pracodawca wyraził zgodę, a także na umowie o pracę, która 
potwierdza, że zatrudnienie trwa dłużej niż 6 miesięcy. Brak zaświadczenia organu 
emerytalno-rentowego albo oświadczenia, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona 
do ubezpieczeń społecznych wynika z przeoczenia pracownika”.

(dowód: akta kontroli, str. 57)

9) W sprawie nr 23 (E.P.) w całości utracono dochód wykazany w zeznaniu o wysokości 
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - PIT-37 - zarówno ze stosunku pracy, jak 
i działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy o dzieło i zlecenia za 2012 r. 
W dokumentacji znajduje się jedynie świadectwo pracy potwierdzające ustanie 
zatrudnienia z tytułu umowy o pracę. Brakuje dokumentu potwierdzającego utratę 
dochodu z tytułu działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy zlecenia i o dzieło.

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 5 lit k -  do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć 
dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: dokument 
określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:
„Dochód uzyskany w wyniku działalności wykonywanej osobiście został utracony przez 
pracownika, ponieważ przeoczono fakt, iż nie jest to dochód wynikający ze stosunku pracy. 
Przy utracie dochodu pracownik nie dopatrzył się źródeł uzyskania konkretnego dochodu. 
Pracownik oparł się jedynie na świadectwie pracy. Brak jest w dokumentacji PIT-11 na 
podstawie, którego można byłoby udowodnić, że dochód w wys. (...) był dochodem 
uzyskanym z tytułu zatrudnienia w biurze rachunkowym. Przyczyną nieprawidłowości jest 
niedopatrzenie pracownika”.

(dowód: akta kontroli, str. 59)

10) Z akt sprawy nr 24 (B.G.) wynika, iż od dnia 1.08.2012 r. zasądzone zostały alimenty 
na rzecz dzieci. Ustalając dochód rodziny za 2012 i 2013 rok nie uwzględniono kwot 
zasądzonych alimentów za okres od dnia 1.08.2012 r. do dnia 31.01.2013 r. Do akt sprawy 
nie dołączono również dowodów ich nieotrzymywania.

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 5 lit. j - w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała 
alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie 
sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub 
częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych 
alimentów, lub
- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną 
czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu 
tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia 
lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania 
dłużnika alimentacyjnego za granicą jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.
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Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:
„Niedoliczenie alimentów wynika z braku w dokumentacji wyroku sądu potwierdzającego 
ich zasądzenie. Pracownik nie dopatrzył, że od 2012 roku wnioskodawca ma zasądzone 
alimenty na rzecz dzieci. Brak zaświadczenia organu prowadzącego postępowanie 
egzekucyjne o całkowitej łub częściowej bezskuteczności egzekucji, a także o wysokości 
wyegzekwowanych alimentów wynika z tego, iż sprawa do komornika została oddana 
dopiero 4.02.2013 r., więc nie było możliwości wyegzekwowania od dłużnika jakiejkolwiek 
kwoty w 2012 r.
Podczas ustalania dochodu za 2013 rok pracownik doliczył świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz kwotę wyegzekwowaną od komornika. Jedynym niedopatrzeniem 
pracownika było to, iż sprawa do komornika została oddana w lutym 2013 roku i nie 
doliczono do dochodu alimentów za styczeń 2013 roku. Przyczyną nieprawidłowości jest 
niedopatrzenie pracownika

(dowód: akta kontroli, str. 61)

11) W sprawie nr 26 (G.M.) stwierdzono brak odpisów aktów urodzenia dzieci lub innych 
dokumentów stwierdzających wiek dziecka.

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r. do wniosku 
o zasiłek rodzinny należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny 
dokument stwierdzający wiek dziecka.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:
„ Brak aktów urodzenia dzieci we wnioskach wynika z niedopatrzenia pracownika ”.

(dowód: akta kontroli, str. 63)

12) W sprawie nr 27 (A.G.) strona ubiegając się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu 
samotnego wychowywania dziecka na okres zasiłkowy 2012/2013 nie podpisała części 
III wniosku -  tj. oświadczenia dotyczącego ustalenia prawa do dodatku do zasiłku 
rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Organ przyznał świadczenie 
nie wzywając strony do uzupełnienia wniosku.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy 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.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:
„ Przyczyną nieprawidłowości jest niedopatrzenie pracownika ”.

(dowód: akta kontroli, str. 65)

2. 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 
567). 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.
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W okresie od dnia 15 maja 2014 r. do dnia 31 października 2014 r. w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie wypłacono 340 zasiłków dla opiekunów, a od dnia 
1 listopada 2014 r. do dnia kontroli - 99 świadczeń.

Kontroli poddano dokumentację do decyzji dotyczących zasiłków dla opiekunów
0 następujących numerach:

Nr GOPS/5213/3/06/2014 z dnia 12.06.2014 r.

2.B.L.- Nr GOPS/5213/6/06/2014 z dnia 12.06.2014 r.

3.W.K.- Nr GOPS/5213/04/06/2014 z dnia 12.06.2014 r.

4.K.K.- Nr GOPS/5213/8/06/2014 z dnia 16.06.2014 r.

5.I.H.- Nr GOPS/5213/5/06/2014 zdnia 12.06.2014 r.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczynano 
na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek. Na składanych wnioskach widniał stempel 
opatrzony datą wpływu i podpisem osoby przyjmującej dokument. Wnioski składano 
nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku ustalania 
prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w aktach sprawy znajdowały się dokumenty 
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. Ustalając prawo do zasiłku dla 
opiekuna za okres od dnia wejścia wżycie ustawy udokumentowano przeprowadzenie 
rodzinnego wywiadu środowiskowego, na zasadach określonych w pomocy społecznej, 
w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla 
opiekuna. Aktualizację wywiadu przeprowadzano terminowo. Także decyzje administracyjne 
wydawano w terminie, a sposób ich doręczenia był zgodny z art. 39 i 46 k.p.a.

W sprawdzonych sprawach stwierdzono, iż decyzje dot. zasiłków dla opiekunów 
wydawane były na podstawie Zarządzenia Nr 22/2008 Wójta Gminy Jemielno z dnia
1 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także 
do wydawania i podpisywania w tych sprawach decyzji.

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - wójt, burmistrz, 
prezydent miasta na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
odpowiednio stosowanego do spraw o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna, na podstawie 
art. 10 ust. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wydaje w formie 
pisemnej upoważnienie, w którym upoważnia swojego zastępcę, pracownika urzędu, 
miasta/gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej 
gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej 
jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla 
opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:
„ Błędne wskazanie w podstawie prawnej decyzji ustalających prawa do zasiłku dla opiekuna 
upoważnienia Kierownika GOPS Jemielno wynika z faktu, że w ustawie o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekuna z dnia 4 kwietnia 2014 roku nie ma artykułu mówiącego o tym, że wójt 
musi upoważnić kogoś do prowadzenia spraw w tym zakresie. Sprawy z zakresu świadczeń. 
rodzinnych prowadzi GOPS Jemielno i z tego względu automatycznie zajął się zasiłkami dla 
opiekunów.
Przyczyną nieprawidłowości jest przeoczenie komunikatu MPiPS”.

(dowód: akta kontroli, str. 25)
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3. 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.

Z uzyskanych informacji wynika, że w okresie świadczeniowym 2013/2014 pomoc 
z funduszu alimentacyjnego przyznano dla 42 osób z 28 rodzin. W okresie tym wypłacono 
527 świadczeń, z tego na osobę uprawnioną:
- w wieku 0 -  17 lat -  460 świadczeń,
- w wieku 18 -  24 lat — 67 świadczeń.

W tym okresie Ośrodek wydał 58 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego, w tym 3 decyzje odmowne z tytułu: przekroczonego kryterium 
dochodowego, zamieszkiwania dziecka poza granicami RP oraz przebywania dzieci 
w rodzinie zastępczej. Od treści 1 wydanej decyzji strona złożyła odwołanie do organu II 
instancji. Samorządowe Kolegium Odwoławcze pozostawiło w mocy decyzję organu 
właściwego.

W okresie świadczeniowym 2014/2015 pomoc z funduszu alimentacyjnego przyznano 
dla 46 osób uprawnionych z 30 rodzin. W okresie tym wypłacono 262 świadczenia, z tego 
na osobę uprawnioną:
- w wieku 0 -  17 lat -  240 świadczeń,
- w wieku 18 -  24 lat -  22 świadczenia.

W tym okresie Ośrodek wydał 17 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego. Żadna ze stron nie złożyła odwołania do organu II instancji.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację w sprawie 42 świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego. Prawo do świadczeń rozstrzygnięte zostało 29 decyzjami administracyjnymi 
dla 15 wnioskodawców.

1.M.P. -  Nr GOPS/819/8/FA/10/2013 z dnia 4.10.2013 r„ Nr GOPS/530/11/FA/09/2014 
z dnia 17.09.2014 r.

2.J.R. -  Nr GOPS/530/7/FA/10/2014 z dnia 6.10.2014 r.

3. K.D.-B. -  Nr GOPS/530/1/FA/05/2014 z dnia 19.05.2014 r., Nr GOPS/530/8/FA/l0/2014 
z dnia 7.10.2014 r.

4.B.G. - Nr GOPS/819/7/FA/l 0/2013 z dnia 4.10.2013 r„ Nr GOPS/530/16/FA/09/2014 
z dnia 24.09.2014 r.

5.B.O. -  Nr GOPS/819/20/FA/l0/2013 z dnia 8.10.2013 r., Nr GOPS/530/10/FA/10/2014 
z dnia 13.10.2014 r.

6.M.O. - Nr GOPS/819/22/FA/l0/2013 z dnia 8.10.2013 r., Nr GOPS/530/15/FA/09/2014 
z dnia 23.09.2014 r., Nr GOPS/530/2/FA/02/2015 z dnia 11.02.2015 r.

7.K.S. -  Nr GOPS/819/11/FA/l0/2013 z dnia 4.10.2013 r., Nr GOPS/530/1/FA/04/2014 
z dnia 23.04.2014 r„ Nr GOPS/530/18/FA/09/2014 z dnia 26.09.2014 r.

8.B.Ch. -  Nr GOPS/530/19/FA/2014 z dnia 26.09.2014 r.
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9.A.K. - Nr GOPS/819/18/FA/l0/2013 z dnia 7.10.2013r„ Nr GOPS/530/6/FA/10/2014 
z dnia 6.10.2014 r.

10.J.B. -  Nr GOPS/530/11/FA/l0/2014 z dnia 30.10.2014 r.

11.K.P. - Nr GOPS/819/19/FA/10/2013 z dnia 7.10.2013 r., Nr GOPS/530/3/FA/10/2014 
z dnia 3.10.2014 r.

12.K.B. - Nr GOP S/819/2/FA/l 0/2013 z dnia 4.10.2013 r„ Nr GOPS/530/4/FA/09/2014 
z dnia 11.09.2014 r.

13.A.M. -  Nr GOPS/819/26/FA/l0/2013 z dnia 15.10.2013 r., Nr GOPS/530/4/FA/10/2014 
z dnia 6.10.2014 r.

14.5.5. - Nr GOPS/819/3/FA/l0/2013 z dnia 4.10.2013 r., Nr GOPS/530/17/FA/09/2014 
z dnia 26.09.2014 r.

15.5.B. - Nr GOPS/819/21/FA/l0/2013 z dnia 8.10.2013 r., Nr GOPS/530/2/FA/l0/2014 
z dnia 2.10.2014 r.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź 
odmowie przyznania świadczeń jest wniosek o ustalenie prawa do pomocy wraz z kompletem 
dokumentów. Na składanych w Ośrodku wnioskach widniał stempel opatrzony datą wpływu, 
i numerem wniosku. Do wniosków strony dołączały dokumenty poświadczające wysokość 
dochodu rodziny, dokumenty stwierdzające wiek osoby uprawnionej, zaświadczenia organu 
prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji.

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.

Decyzje administracyjne wydawane były terminowo. Oświadczenia stron składane 
były pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 
oświadczenie został zobowiązany do zawarcia w niej klauzuli następującej treści: ’’Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W skontrolowanych sprawach stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1) W decyzjach administracyjnych ustalających uprawnienie do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego błędnie oznaczano stronę postępowania w osobie przedstawiciela 
ustawowego osoby uprawnionej, zamiast osobę uprawnioną reprezentowaną przez 
przedstawiciela ustawowego.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej 
przedstawiciela ustawowego. W związku z powyższym stroną postępowania w sprawie 
ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona 
do alimentów, a nie jej przedstawiciel, i to ona jest adresatem decyzji reprezentowanym 
przez przedstawiciela ustawowego.
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Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:
„ (...) w decyzjach administracyjnych ustalających uprawnienie do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego błędnie oznaczano stronę postępowania w osobie przedstawiciela 
ustawowego osoby uprawnionej, zamiast osobę uprawnioną reprezentowaną przez 
przedstawiciela ustawowego, ponieważ interpretując przepis art. 15 ust. 1 ustawy 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej 
lub je j przedstawiciela ustawowego”.

(dowód: akta kontroli, str. 67)

2) W niżej wymienionych sprawach do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego nie dołączono zaświadczenia komornika sądowego o wysokości 
wyegzekwowanych alimentów w roku poprzedzającym okres świadczeniowy:
- nr 1 (M.P.) -  dot. wniosku złożonego w dniu 13.08.2013 r.,
- nr 8 (B.Ch.) -  dot. wniosku złożonego w dniu 25.09.2014 r.,
- nr 9 (A.K.) — dot. wniosku złożonego w dniu 12.09.2014 r.

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 lit. j rozporządzenia z dnia 7 lipca 2010 r. w przypadku 
gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej 
od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem, 
do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie 
egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także 
o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika: 
dot. sprawy nr 1 (M.P.)
„ (...) w sprawie z wniosku p. M.P. z dnia 13.08.2013 r. na okres zasiłkowy 2013/2014 
przeoczono brak stosownego dokumentu pot\i>ierdzającego fakt wyegzekwowania przez 
komornika w 2012 r. alimentów od dłużnika i przekazania ich wierzycielce ”.

(dowód: akta kontroli, str. 69)
dot. sprawy nr 8 (B.Ch.)
„ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie wyjaśnia, że nie jest w stanie ustalić, 
czy w roku 2013 komornik wyegzekwował jakieś alimenty od dłużnika i przekazał 
wierzycielce, ponieważ we wniosku brakuje stosownego dokumentu potwierdzającego ten 
fakt. Brak dokumentacji wynika z przeoczenia pracownika w trakcie przyjmowania 
wniosku i procesu decyzyjnego ”.

(dowód: akta kontroli, str. 71)
dot. sprawy nr 9 (A.K.)
„ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie wyjaśnia, że nie jest w stanie ustalić, 
czy w roku 2013 komornik wyegzekwował jakieś alimenty od dłużnika i przekazał 
wierzycielce, ponieważ we wniosku brakuje stosownego dokumentu potwierdzającego ten 
fakt. Brak dokumentacji wynika z przeoczenia pracownika w trakcie przyjmowania 
wniosku i procesu decyzyjnego ”.

(dowód: akta kontroli, str. 73)

3) W sprawie nr 2 (J.R.) w oświadczeniu członków rodziny o dochodzie niepodlegającym 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągniętym w 2013 r. strona oświadczyła, 
że osiągnęła dochód w kwocie 7 500 zł (stypendium 3 500 zł oraz alimenty 4 000 zł). 
Ustalając dochody członków rodziny osiągnięte w 2013 r., uwzględniono dochód 
niepodlegający opodatkowaniu w zawyżonej kwocie 7 600 zł.
Natomiast w sprawie nr 5 (B.O.) w oświadczeniu członków rodziny o dochodzie 
niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągniętym w 2013 r. strona 
oświadczyła, że nie osiągnęła żadnego dochodu. Ustalając dochody członków rodziny
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osiągnięte w 2013 r., uwzględniono dochód niepodlegąjący opodatkowaniu w kwocie 
28,68 zł.

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 7 lipca 2010 r. do wniosku
0 ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć 
oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres świadczeniowy. Strona składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań -  art. 15 ust. 7 ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów. Natomiast organ jest obowiązany do zgromadzenia
1 rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego (art. 77 § 1 k.p.a.), 
prowadzenia wnikliwej oceny całokształtu tego materiału (art. 80 k.p.a.), oraz podjęcia 
wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego 
i do załatwienia sprawy (art. 7 k.p.a.).
Uwzględniony dochód w sprawie nr 2 (J.R.) nie miał wpływu na prawo do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego.

Kierownik Ośrodka wyjaśniła, że:
„Sytuacja powyższa wynika z faktu, że do dokumentacji w sprawie z wniosku p.J.R. z dnia
26.09.2014 r. o pomoc dla je j małoletnich dzieci N. i M.U. uprawnionych do alimentów 
na okres zasiłkowy 2014/2015, został dołączony błędny wydruk dochodów z dnia
26.09.2014 r. W programie komputerowym Sygnity obsługującym, świadczenia rodzinne 
w GOPS Jemielno, dochody są wprowadzone poprawnie i dochód wynosi 7 500 zł. 
Omyłka wynika z błędu pracownika”.

(dowód: akta kontroli, str. 75)

„ Wynika to z błędnego odczytania przez pracownika kwoty na zaświadczeniu 
od komornika z dnia 09.09.2014r. Kwota 28,68 zł została wyegzekwowana na poczet 
funduszu alimentacyjnego, a nie przekazana wierzycielowi ”.

(dowód: akta kontroli, str. 77)

4) W poniższych sprawach do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego nie dołączono oświadczenia członka rodziny o wysokości uzyskanego 
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innego dochodu 
niepodlegającego opodatkowaniu:
- nr 3 (K.D.-B.) -  za 2012 r. i za 2013 r. (mąż),
- nr 4 (B.G.) -  za 2012 r. i za 2013 r. (pełnoletnia córka),
- nr 6 (M.O.) -  za 2012 r. i za 2013 r. (konkubent),
- nr 13 (A.M.) -  za 2012 r. i za 2013 r. (mąż),
- nr 14 (S.S.) -  za 2013 r. (mąż),
- nr 15 (S.B.) -  za 2012 r. (wnioskodawczym).

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 7 lipca 2010 r. do wniosku 
o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć 
oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres świadczeniowy.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:
„Brak oświadczenia pozostałych pełnoletnich członków rodziny wnioskodawczyń wynika 
z niedopatrzenia przez pracownika, możliwości uzyskania przez te osoby innych dochodów 
niepodlegających opodatkowaniu, nieujętych w oświadczeniu wnioskodawczyń ”.

(dowód: akta kontroli, str. 79)
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5) W wymienionych sprawach do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego dołączono kopie dokumentów, które nie zostały poświadczone 
za zgodność z oryginałem: nr 3 (K.D.-B.), nr 4 (B.G.), nr 5 (B.O.), nr 6 (M.O.), nr 7 
(K.S.), nr 8 (B.Ch.), nr 9 (A.K.), nr 10 (J.B.), nr 11 (K.P.), nr 12 (K.B.), nr 13 (A.M.), 
nr 14 (S.S.), nr 15 (S.B.).

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 lipca 2010 r. dokumenty wymagane przez 
organ właściwy wierzyciela, poza dokumentami wymienionymi w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a-d 
i j oraz pkt 2, są składane jako kopie tych dokumentów. Kopię dokumentów uwierzytelnia 
organ właściwy wierzyciela, notariusz lub instytucja, która dokument wydała (§ 4 pkt 2 
ww. rozporządzenia).

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:
„ W powyższych sprawach kopie dokumentów nie zostały potwierdzone z oryginałami 
w wyniku przeoczenia pracownika merytorycznego ”.

(dowód: akta kontroli, str. 81)

6) W sprawie nr 3 (K.D.-B.) alimenty na córkę zostały zasądzone od dnia 17.09.2013 r. 
w kwocie 500 zł miesięcznie. Postępowanie egzekucyjne u komornika toczyło się od dnia
3.02.2014 r. Ustalając sytuację dochodową rodziny do wniosku o ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, złożonego w dniu 17.09.2014 r. 
nie uwzględniono w dochodach niepodlegających opodatkowaniu w 2013 r. alimentów na 
córkę.

Zgodnie z zapisami art. 2 pkt 4 i 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów do określenia definicji dochodu oraz dochodu rodziny stosuje się przepisy 
ustawy o świadczeniach rodzinnych. Na podstawie art. 3 pkt 1 lit. c tiret 14 ustawy 
o świadczeniach rodzinnych w katalogu dochodów niepodlegających opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wliczanych do dochodu warunkującego 
prawo do świadczeń, ujęto alimenty na rzecz dzieci.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:
„Nieuwzględnienie zasądzonych alimentów w dochodach niepodlegających 
opodatkowaniu w 2013 r. zostało spowodowane niedopatrzeniempracoMmika”.

(dowód: akta kontroli, str. 83)

7) W sprawie nr 4 (B.G.) stwierdzono, że do wniosku z dnia 19.08.2013 r. i z dnia
28.08.2014 r. o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie dołączono 
zaświadczenia lub oświadczenia pełnoletniego członka rodziny o dochodzie podlegającym 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co jest niezgodne z art. 
15 ust. 4 pkt 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Do wniosku
0 ustalenie prawa do świadczeń z fuńduszu alimentacyjnego należy dołączyć 
odpowiednio: zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub 
oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 3 Ob, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny (...).

Kierownik Ośrodka wyjaśnił, że:
„ (...) wynika to z założenia, że skoro uczeń pobiera naukę w trybie dziennym nie osiąga 
dochodów ”.

(dowód: akta kontroli, str. 85)

8) W sprawie nr 4 (B.G.) ustalono, że osobą składającą wniosek o ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na pełnoletnią osobę uprawnioną (córkę N.M.)
1 adresatem decyzji nr GOPS/819/7/FA/10/2013 z dnia 4.10.2013 r. na okres
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świadczeniowy 2013/2014 oraz decyzji nr GOPS/530/16/FA/09/2014 z dnia 24.09.2014 r. 
na okres świadczeniowy 2014/2015 jest matka B.G.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują 
odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. 
W przypadku gdy osoba uprawniona jest pełnoletnia i nie została ubezwłasnowolniona, 
wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego powinien być 
złożony przez tę osobę, tzn. ta osoba jest wnioskodawcą i adresatem decyzji. Osoba 
uprawniona może udzielić pełnomocnictwa (zgodnie z przepisami k.p.a.) do dokonania 
danej czynności np. dostarczenia wniosku, czy określonych dokumentów, nie oznacza 
to jednak, że zmienia się osoba wnioskodawcy. W szczególności dane i informacje 
zawarte we wniosku powinny dotyczyć pełnoletniej osoby uprawnionej do alimentów oraz 
wszystkie oświadczenia własne wnioskodawcy tj. pełnoletniej osoby uprawnionej, 
na podstawie których ustalane jest prawo do świadczeń powinny być złożone przez 
tę osobę.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił, że:
„ Wynika to z błędnej interpretacji przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej łub jej 
przedstawiciela ustawowego

(dowód: akta kontroli, str. 85)

9) W sprawie nr 6 (M.O.) ustalając sytuację dochodową rodziny na okres świadczeniowy 
2013/2014 do dochodu rodziny nie wliczono alimentów otrzymanych za pośrednictwem 
komornika w 2012 r. w wysokości 460 zł.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 i 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
do określenia, definicji dochodu oraz dochodu rodziny stosuje się przepisy ustawy 
o świadczeniach rodzinnych. Na podstawie art. 3 pkt 1 lit c ww. ustawy o świadczeniach 
rodzinnych w katalogu dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych, wliczanych do dochodu warunkującego prawo 
do świadczeń, ujęto alimenty na rzecz dzieci.

Kierownik Ośrodka wyjaśnił, że:
„Fakt ten wynika z przeoczenia pracownika merytorycznego ”.

(dowód: akta kontroli, str. 87)

10) W sprawie nr 6 (M.O.) w związku z nieprawidłowo wypełnionym wnioskiem o ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego z dnia 18.09.2014 r. - w składzie 
rodziny nie ujęto wnioskodawczym i konkubenta - nie wezwano M.O. do uzupełnienia 
wniosku.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku organ właściwy 
wierzyciela, na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 lipca 2010 r., wzywa 
pisemnie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania wezwania. W przypadku niezastosowania się do wezwania, o którym 
mowa w ust. 1 organ właściwy wierzyciela wydaje decyzję o pozostawieniu wniosku bez 
rozpatrzenia (§ 5 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Kierownik Ośrodka wyjaśnił, że:
„ Fakt ten wynika z  przeoczenia pracownika merytorycznego ”.

(dowód: akta kontroli, str. 87)
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11) W sprawie nr 14 (S.S.) błędnie ustalono dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa 
rolnego w 2013 r. Pani S.S. w tym roku była właścicielką gospodarstwa rolnego 
o powierzchni 1,87 ha przeliczeniowego. Pan S.S. przez cały 2013 r. był 
współwłaścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 2,232 ha przeliczeniowego. 
Łącznie posiadali gospodarstwo rolne o powierzchni 4,102 ha przeliczeniowych. Wartość 
dochodu z gospodarstwa rolnego ustalono na kwotę 12 807,04 zł.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 i 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
do określenia definicji dochodu oraz dochodu rodziny stosuje się przepisy ustawy 
o świadczeniach rodzinnych. Na podstawie art. 8 ww. ustawy w przypadku ustalania 
dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się 
dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze 
obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 
art. 18 ustawy o podatku rolnym. W dniu 23 września 2014 r. ukazało się obwieszczenie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu 
z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. 
Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, dochód ten w 2013 r. wynosił 2 869 zł, tj. 239,08 
zł miesięcznie. Zatem wartość dochodu z gospodarstwa rolnego w 2013 r. powinna 
wynosić 11 768,47 zł.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika, że:
„Dochód z gospodarstwa rolnego w kwocie 12 807,04 zł został błędnie ustalony (...) 
pomyłka pracownika podczas wprowadzania wniosku do programu Sygnity”.

(dowód: akta kontroli, str. 89)

12) W sprawie nr 15 (S.B.) stwierdzono, że do wniosku z dnia 27.09.13 r. i z dnia 25.09.14 r. 
dołączono podpisane przez G.B. oświadczenia o dochodzie niepodlegającym
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym odpowiednio 
w 2012 i 2013 r., które nie zawierały informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego, 
jego powierzchni oraz uzyskanego z tego tytułu dochodu. W związku z czym stwierdzić 
należy, że do akt sprawy załączony został dokument in blanco.

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 7 lipca 2010 r. do wniosku 
o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć
oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres świadczeniowy.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika, że:
„Niedopatrzenie pracownika. Obliczenia oparto na zaświadczeniu z Urzędu Gminy”.

(dowód: akta kontroli, str. 91)

4. Realizacja działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych.

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych realizowane
są na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz.1228 ze zm.).

W okresie świadczeniowym 2013/2014 Ośrodek prowadził postępowanie w stosunku 
do 17 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy. W 20 przypadkach skierowano wystąpienie 
o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika. 
W 3 przypadkach przeprowadzono wywiad.

W okresie świadczeniowym 2014/2015 Ośrodek prowadził postępowanie w stosunku 
do 20 dłużników alimentacyjnych z terenu gminy. W 22 przypadkach skierowano wystąpienie
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o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika. 
W 14 przypadkach przeprowadzono wywiad.

W toku czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia dokumentacji w sprawie 
prowadzonego postępowania wobec 17 następujących dłużników alimentacyjnych: 
nr 1 (A.K.), nr 2 (M.U.), nr 3 (J.D.), nr 4 (D.M.), nr 5 (A.M.), nr 6 (M.B.), nr 7 (K.R.), nr 8 
(G.Ch.), nr 9 (S.K.), nr 10 (S.B.), nr 11 (K.P.), nr 12 (T.B.), nr 13 (P.B.), nr 14 (A.Cz.), nr 15 
(P.R.), nr 16 (J.S.), nr 17 (M.J.).

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 nie zawsze informował 
dłużników o wysokości i okresie przyznania świadczeń dla osób uprawnionych lub 
podejmował te czynności opieszale (sprawa nr 10 S.B.). W sytuacji gdy dłużnik nie 
zamieszkiwał na terenie Gminy Jemielno Ośrodek występował ze stosownym wnioskiem 
do organu właściwego dłużnika ze względu na miejsce jego zamieszkania (w sprawie nr 10
S.B. - opieszale) z prośbą o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej. 
Kolejnych działań wobec dłużników alimentacyjnych nie podejmowano.

W skontrolowanych sprawach stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1) W sprawie nr 3 (J.D.) w okresie świadczeniowym 2013/2014 nie prowadzono wobec 
dłużnika żadnego postępowania. Także w sprawie nr 17 (M.J.), po wpływie w dniu 
30.09.2013 r. pisma z organu właściwego wierzyciela o podjęcie działań wobec dłużnika 
alimentacyjnego, nie prowadzono żadnego postępowania.

2) W niżej wymienionych sprawach, jako organ właściwy dłużnika, poza poinformowaniem 
dłużnika o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
o stanie zadłużenia, nie prowadzono wobec dłużnika żadnego postępowania.
- nr 1 (A.A.) -  dot. okresu świadczeniowego 2013/2014,
- nr 2 (M.U.) -  dot. okresu świadczeniowego 2014/2015,
- nr 3 (J.D.) -  dot. okresu świadczeniowego 2014/2015,
- nr 4 (D.M.) dot. okresu 2013/2014 i 2014/2015,
- nr 5 (A.M.) dot. okresu 2013/2014 i 2014/2015,
- nr 6 (M.B.) dot. okresu 2013/2014 i 2014/2015

3) W niżej wymienionych sprawach organ właściwy wierzyciela, poza poinformowaniem 
dłużnika o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
o stanie zadłużenia, a także wystąpieniem z wnioskiem do organu właściwego dłużnika 
o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, nie prowadził wobec dłużnika 
żadnego postępowania.
- nr 7 (K.R.) -  dot. okresu świadczeniowego 2013/2014 i 2014/2015,
- nr 8 (G.Ch.) dot. okresu świadczeniowego 2014/2015,
- nr 9 (S.K.) -  dot. okresu świadczeniowego 2013/2014 i 2014/2015,
- nr 10 (S.B.) -  dot. okresu świadczeniowego 2014/2015,
- nr 11 (K.P.) -  dot. okresu świadczeniowego 2013/2014 i 2014/2015,
- nr 12 (T.B.) -  dot. okresu świadczeniowego 2013/2014 i 2014/2015,
- nr 13 (P.B.) -  dot. okresu świadczeniowego 2013/2014 i 2014/2015,
- nr 14 (A.Cz.) -  dot. okresu świadczeniowego 2013/2014 i 2014/2015,
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- nr 15 (P.R.) -  dot. okresu świadczeniowego 2013/2014 i 2014/2015.

W ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wskazano zakres 
podejmowanych czynności wobec dłużników alimentacyjnych przez organ właściwy 
dłużnika i organ właściwy wierzyciela.

Organ właściwy dłużnika podejmuje niżej wymienione czynności wobec dłużników 
alimentacyjnych:
- przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej 

i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn 
niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, odbiera od niego oświadczenie majątkowe 
oraz informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji 
gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 
wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania 
zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy (art. 4 ust. 1 ustawy);

- przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność 
prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz 
oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego (art. 5 ust. 1 ustawy);

- w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań 
z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika: 1) zobowiązuje dłużnika 
alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy 
w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, 2) informuje 
właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika 
alimentacyjnego (art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy);

- w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu 
alimentacyjnego lub odmówił:
1) złożenia oświadczenia majątkowego,
2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący 

pracy,
3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, 
robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, 
stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych

organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika 
za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 3 ustawy);

- jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań
alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika: 1) kieruje wniosek 
o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. - Kodeks kamy (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz 2) kieruje wniosek 
do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego (art. 5 ust. 3b ustawy);

- przekazuje powiatowemu urzędowi pracy informacje o utracie statusu dłużnika 
alimentacyjnego lub ustaniu potrzeby aktywizacji zawodowej dłużnika (art. 5 ust. 4a 
ustawy);

- występuje z wnioskiem do starosty o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, gdy:
1) ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy,
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oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym 
miesiące ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco 
ustalonych alimentów lub 2) nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego (art. 5 ust. 
6 ustawy);

Organ właściwy wierzyciela przekazuje dłużnikowi alimentacyjnemu oraz organowi 
właściwemu dłużnika, na podstawie art. 27 ust. 7 ustawy:
1) informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
2) decyzję w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu 

otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
3) informację o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa 

z tytułu:
- wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. 

o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 
(Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) zaliczek alimentacyjnych,

- wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu 
alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200, z późn. zm.) świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego;

Ponadto organ właściwy wierzyciela:
- na podstawie art. 27 ust. 7a ustawy, przekazuje organowi właściwemu dłużnika 
informacje o zobowiązaniach wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 
pkt 1 i 2 ustawy;

- po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydaje decyzję administracyjną w sprawie 
zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę 
uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 27 ust. 2 ustawy);

- na podstawie art. 8a ustawy przekazuje do biura informacji gospodarczej informację 
gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 
wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, w razie 
powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Należności, na podstawie 
art. 27 ust. 3 ustawy, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:
„ W okresie objętym kontrolą realizacją zadań z zakresu ustawy o świadczeniach 
rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zajmował się jeden 
pracownik — Agnieszka Trzpil, zatrudniona na czas zastępstwa pracownicy -  Joanny 
Wrony, przebywającej w tym czasie (od dnia 10.08.2012 r.) kolejno na zwolnieniu 
lekarskim, urlopie macierzyńskim i urlopie wychowawczym.
Fakt prowadzenia wszystkich spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, ustalania prawa do 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów, postępowań wobec dłużników 
alimentacyjnych oraz wynikających z nich dodatkowych czynności m. in. wypłat świadczeń 
oraz sprawozdawczości, jak  również konieczność sprostania często zmieniającym się 
przepisom prawa w ramach świadczeń rodzinnych, czy też wdrożenie realizacji nowych 
świadczeń przez jednego pracownika merytorycznego prowadzi do konieczności skupienia 
się na sprawach priorytetowych pod względem terminowości. W związku z powyższym
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pracownik merytoryczny skupił się w pierwszym rzędzie na postępowaniach wobec 
dłużników, których wierzyciele zamieszkują poza terenem gminy Jemielno.
Od 07.11.2014 r. Agnieszka Trzpil przebywała na zwolnieniu lekarskim do dnia porodu, 
będącym jednocześnie ostatnim dniem je j pracy w Ośrodku.
Wszyscy dłużnicy, których wierzyciele zamieszkują na terenie gminy Jemielno zostali 
wezwani przez pracownika -  Annę Kuleszę, zatrudnioną od 02.01.2015 r. do Ośrodka na 
dzień 19.05.2015 r. i 20.05.2015 r. w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego 
i złożenia oświadczenia majątkowego ”.

(dowód: akta kontroli, str. 93)
Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika: 
dot. sprawy nr 17 (M.J.)
„Brak prowadzonego postępowania wynika z faktu, że pismo z MOPR w Lesznie zostało 
omyłkowo wpięte do teczki akt sprawy Pana J.S. i przeoczone przez pracownika”.

(dowód: akta kontroli, str. 95)

4) W niżej wymienionych sprawach postępowanie prowadzono opieszale:
W sprawie nr 10 (S.B.) decyzję przyznającą świadczenia z funduszu

alimentacyjnego dla osoby uprawnionej wydano w dniu 30.10.2014 r. Z opóźnieniem 
(dopiero w dniu 26.02.2015 r.) przekazano dłużnikowi alimentacyjnemu informację 
o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 
świadczeni owy 2014/2015 oraz o wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Z 4- 
miesięcznym opóźnieniem wystosowano wniosek do organu właściwego dłużnika 
ze względu na miejsce jego zamieszkania z prośbą o podjęcie działań zmierzających 
do aktywizacji zawodowej.

W sprawie nr 16 (J.S.) pismo o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 
z organu właściwego wierzyciela, wpłynęło w dniu 30.09.2013 r. Wezwanie dłużnika 
alimentacyjnego w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania 
oświadczenia majątkowego wysłano dopiero w dniu 5.05.2014 r.

W sprawie nr 17 (M.J.) pismo o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, 
z organu właściwego wierzyciela, wpłynęło w dniu 12.11.2014 r. Wezwanie dłużnika 
alimentacyjnego w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania 
oświadczenia majątkowego wysłano dopiero w dniu 18.02.2015 r.

W obowiązujących przepisach ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów nie określono terminu podejmowania ww. czynności. W związku z tym 
należy przyjąć, że zastosowanie znajdują tu odpowiednie przepisy lc.p.a. (zgodnie 
z odesłaniem art. 25 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów). Zatem 
uwzględniając zapis art. 35 k.p.a. działania wobec dłużników alimentacyjnych, które nie 
wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień winny być podejmowane bez 
zbędnej zwłoki, z zachowaniem terminów określonych w k.p.a.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika: 
dot. sprawy nr 10 (S.B.)
„Pracownik wydający decyzję nie zdążył wysłać stosownej informacji do dłużnika, 
ponieważ decyzja została 30.10.2014 r. a od 07.11.2014 r. do końca roku 2014przebywał 
na zwolnieniu lekarskim. Zawiadomienie zostało wysłane dopiero 26.02.2015 r. przez 
nowego pracownika ”.

(dowód: akta kontroli, str. 97)

dot. sprawy ni' 16 (J.S.)
„ W tym czasie rozpoczął się okres przyjmowania wniosków i wydawania decyzji na nowy 
okres zasiłkowy z FA i świadczeń rodzinnych. W wyniku wielu spraw pracownik nie był
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w stanie prowadzić wszystkich postępowań w jednym czasie. Działania w sprawie wniosku 
z dnia 30.09.2013r. zostały podjęte dopiero w momencie, gdy pracownik uporał się 
ze wszystkimi terminowymi sprawami ”.

(dowód: akta kontroli, str. 99)
dot. sprawy nr 17 (M.J.)
„Od 7 listopada 2014 r. pracownik prowadzący fundusz alimentacyjny przebywał 
na zwolnieniu lekarskim. Od 2 stycznia 2015 r. nie było pracownika odpowiedziałnego. 
Wskutek tego nikt nie mógł podjąć działań wobec dłużnika. Dopiero nowoprzyjęty 
pracownik podjął działania wobec dłużnika ”.

(dowód: akta kontroli, str. 99)

5) W sprawie nr 16 (J.S.) po przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego i powzięciu 
informacji, że dłużnik jest zarejestrowany w PUP, nie poinformowano właściwego PUP 
o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku gdy dłużnik 
alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku 
zatrudnienia, organ właściwy dłużnika informuje właściwy powiatowy urząd pracy 
o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:
„ W toku prowadzenia wielu spraw m> jednym czasie pracownik przeoczył brak 

powiadomienia PUP o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego

(dowód: akta kontroli, str. 99)

6) W sprawie nr 16 (J.S.) po przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego nie przekazano 
komornikowi informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji. 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ 
właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ 
na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie 
alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego.

Z wyjaśnień Kierownika Ośrodka wynika:
„Niedopatrzenie pracownika. Pismo o podjętych działaniach omylkoM>o skierowano 

jedynie do MOPR w Lesznie ”.
(dowód: akta kontroli, str. 99) 

Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod poz. nr 2. 

W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenia:

1. Do wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego dołączać poświadczone za zgodność z oryginałem kopie niezbędnych 
dokumentów.
Podstawa prawna: § 12 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r., § 4 pkt 2 rozporządzenia 
z dnia 7 lipca 2010 r.
Termin wykonania: na bieżąco.

2. Prawo do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznawać 
w oparciu o złożony wniosek wraz z kompletem dokumentów. Do wniosku dołączać 
między innymi oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub okres świadczeniowy.



Mając na uwadze powyższe uzupełnić akta spraw dot. świadczeń rodzinnych (nr 1 A.G., 
nr 2 R.Ł., nr 3 B.M., nr 4 J.K., nr 8 A.K., nr 15 K.G., 16 A.B., nr 17 T.K., nr 20 K.W., 
nr 22 A.G., nr 23 E.P., nr 25 K.K., nr 30 T.Ł., nr 31 D.P., nr 41 M.D., nr 42 A.Z.) oraz 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego (nr 3 K.D.-B., nr 4 B.G., nr 6 M.O., nr 13 A.M., 
nr 14 S.S., nr 15 S.B.) o brakujące dokumenty.
Podstawa prawna: § 2 ust. 2 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r., § 2 ust. 2 
pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 7 lipca 2010 r.
Termin wykonania: niezwłocznie.

3. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalać na wniosek między innymi: rodziców, jednego 
z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, pełnoletniej osoby 
niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub 
pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

Adresatem decyzji przyznającej prawo do zasiłku pielęgnacyjnego na niepełnoletnie 
osoby niepełnosprawne winna być osoba niepełnosprawna reprezentowana przez 
przedstawiciela ustawowego.

Adresatem decyzji przyznającej prawo do zasiłku pielęgnacyjnego na pełnoletnie 
osoby niepełnosprawne winna być osoba uprawniona tj. legitymująca się odpowiednim 
orzeczeniem o niepełnosprawności.
Mając na uwadze powyższe decyzję Nr GOPS/81820/9/ZP/12/2010 z dnia 29.12.2010 r. 
w sprawie nr 5 (K.C.) i decyzję Nr JW/81820/10/ZP/l2/2007 z dnia 14.12.2009 r. 
w sprawie nr 12 (I.Ł.) należy przesłać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
celem ustalenia, czy są dotknięte wadą w postaci skierowania ich do osób niebędących 
stroną w sprawie.
Podstawa prawna: art. 16 ust. 2 oraz art. 23 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a..
Termin wykonania: niezwłocznie.

4. Do wniosku o zasiłek rodzinny lub wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego 
dołączać odpowiednio zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub 
oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych 
ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
Mając na uwadze powyższe uzupełnić akta spraw dot. świadczeń rodzinnych nr 1 (A.G.) 
i nr 17 (T.K.) o prawidłowe dokumenty.
Podstawa prawna: § 2 ust. 2 pkt 5 lit. e rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r.
Termin wykonania: niezwłocznie.

5. Ustalając dochód z gospodarstwa rolnego przyjmować, że z 1 ha przeliczeniowego 
uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie 
w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie 
art. 18 ustawy o podatku rolnym.
W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego 
oraz dochody pozarolnicze, dochody te sumować.
Podstawa prawna: art. 5 ust. 8, ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Termin wykonania: na bieżąco.

6. Do wniosku o zasiłek rodzinny dołączać odpowiednio zaświadczenia albo oświadczenia 
członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie 
zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
Mając na uwadze powyższe uzupełnić akta sprawy nr 16 (Ł.B) dot. świadczeń rodzinnych 
o prawidłowy dokument.
Podstawa prawna: § 2 ust. 2 pkt 5 lit. d rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r.



Termin wykonania: niezwłocznie.

7. Do wniosku o zasiłek rodzinny dołączać dokument określający datę utraty dochodu oraz 
miesięczną wysokość utraconego dochodu.
Mając na uwadze powyższe uzupełnić akta sprawy nr 16 (Ł.B.), nr 18 (M.Z.) oraz nr 23 
o brakujący dokument oraz ponownie ustalić uprawnienie strony do świadczeń rodzinnych. 
Podstawa prawna: § 2 ust. 2 pkt 5 lit. k rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r.
Termin wykonania: niezwłocznie.

8. Wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty ustalać z uwzględnieniem dokumentów 
zawierających dane o przychodach podlegających opodatkowaniu na zasadach 
określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu, 
należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne 
niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. 
Mając na uwadze powyższe uzupełnić akta sprawy nr 16 (Ł.B.) oraz nr 18 (M.Z.) 
o brakujący dokument oraz ponownie ustalić uprawnienie strony do świadczeń 
rodzinnych.
Podstawa prawna: art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Termin wykonania: niezwłocznie.

9. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania przyznawać po dołączeniu przez osobę odpowiednio: 
1) zaświadczenia szkoły albo oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza 
miejscem zamieszkania; 2) zaświadczenia albo oświadczenia potwierdzającego 
tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.
Mając na uwadze powyższe uzupełnić akta sprawy nr 16 (Ł.B.) o brakujące dokumenty. 
Podstawa prawna: § 4 pkt 1 i 2 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r.
Termin wykonania: na bieżąco.

10. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku o zasiłek rodzinny wzywać 
pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku niezastosowania się strony 
do wezwania pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
Podstawa prawna: art. 24a ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Termin wykonania: na bieżąco.

11. Ustalając dochód rodziny uwzględniać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 
9% podstawy wymiaru tj. odliczoną od podatku i od dochodu.
Podstawa prawna: art. 23 ust. 4 pkt 4 lit. i ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 114), art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sieipnia 2004 r. oświadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 581). 
Termin wykonania: na bieżąco.

12. Do wniosku o zasiłek rodzinny dołączać odpowiednio zaświadczenia albo oświadczenia 
członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie 
zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
Mając na uwadze powyższe uzupełnić akta sprawy nr 18 (M.Z.) o brakujący dokument 
oraz ponownie ustalić uprawnienie strony do świadczeń rodzinnych.
Podstawa prawna: § 2 ust. 2 pkt 5 lit. d rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r.
Termin wykonania: niezwłocznie.
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13. W przypadku osiągania przychodów z tytułu działalności opodatkowanej w formie 
ryczałtu -  do wniosku o zasiłek rodzinny dołączać odpowiednio oświadczenia członków 
rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie 
osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Mając na uwadze powyższe uzupełnić akta sprawy nr 18 (M.Z.) o brakujący dokument 
oraz ponownie ustalić uprawnienie strony do świadczeń rodzinnych.
Podstawa prawna: § 2 ust. 2 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r.
Termin wykonania: niezwłocznie.

14. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego przyznawać po dołączeniu przez osobę odpowiednio: 
1) zaświadczenia pracodawcy albo oświadczenia o terminie i okresie, na jaki został 
udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie 
pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu 
wychowawczego; 2) zaświadczenia organu emerytalno-rentowego albo oświadczenia, 
że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych -  w przypadku gdy 
osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia.
Mając na uwadze powyższe uzupełnić akta spraw nr: 19 (M.G.), 20 (K.W.) i 21 (K.D.) 
o brakujące dokumenty i zweryfikować uprawnienie stron do świadczeń rodzinnych. 
Podstawa prawna: § 3 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r.
Termin wykonania: niezwłocznie.

15. Ustalając sytuację dochodową rodziny uwzględniać osiągnięte w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy inne dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych, w tym alimenty na rzecz dzieci.
W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała 
je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie 
zawartej przed mediatorem do wniosku dołączać:
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub 

częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości 
wyegzekwowanych alimentów, lub

- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną 
czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo 
o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej 
do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca 
zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje 
za granicą.

Mając na uwadze powyższe w sprawie nr 24 (B.G.) zweryfikować uprawnienie strony 
do świadczeń rodzinnych, a w sprawie nr 3 (K.D.-B.) i nr 6 (M.O.) uprawnienie stron 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Podstawa prawna: art. 3 pkt 1 lit. c tiret 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych, § 2 ust. 2 
pkt 5 lit. j rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r.
Termin wykonania: niezwłocznie.

16. Do wniosku o zasiłek rodzinny dołączać skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny 
dokument stwierdzający wiek dziecka.
Podstawa prawna: § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 stycznia 2013 r.
Termin wykonania: na bieżąco.
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17. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalać na wniosek osoby uprawnionej 
lub jej przedstawiciela ustawowego. Adresatem decyzji przyznającej prawo do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego na niepełnoletnie osoby uprawnione winna być osoba 
uprawniona do alimentów reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego.
Podstawa prawna: art. 9 ust. 1, art. 15 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów.
Termin wykonania: na bieżąco.

18. W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała 
je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie 
zawartej przed mediatorem, do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego dołączać zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie 
egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także 
o wysokości wyegzekwowanych alimentów.
Mając na uwadze powyższe uzupełnić akta spraw nr: 1 (M.P.), 8 (B.H.) i 9 (A.K)
0 brakujący dokument oraz zweryfikować uprawnienie stron do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego.
Podstawa prawna: § 2 ust. 2 pkt 1 lit. j rozporządzenia z dnia 7 lipca 2010 r.
Termin wykonania: niezwłocznie.

19. Ustalając dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres świadczeniowy w celu ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
podejmować wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego
1 do załatwienia sprawy, prowadząc wnikliwą ocenę całokształtu materiału dowodowego. 
Podstawa prawna: art. 7, art. 77 § 1, art. 80 k.p.a.
Termin wykonania: na bieżąco.

20. Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dołączać 
odpowiednio: zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego 
lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych na zasadach określonych wart. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny 
(•••)•
Mając na uwadze powyższe uzupełnić akta sprawy nr 4 (B.G.) o brakujący dokument oraz 
zweryfikować uprawnienie strony do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Podstawa prawna: art. 15 ust. 4 pkt 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów.
Termin wykonania: na bieżąco.

21. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalać oraz ich wypłatę realizować 
odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. 
W przypadku gdy osoba uprawniona jest pełnoletnia wnioskodawcą i adresatem decyzji 
winna być pełnoletnia osoba uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Mając na uwadze powyższe w sprawie nr 4 (B.G.) decyzję Nr GOPS/819/7/FA/10/2013 
z dnia 4.10.2013 r. oraz decyzję Nr GOPS/530/16/FA/09/2014 z dnia 24.09.2014 r. 
przesłać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego celem ustalenia, czy są dotknięte 
wadą w postaci skierowania ich - w części dotyczącej przyznania prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego na pełnoletnią osobę uprawnioną (córkę N.M.) w wysokości 
400 zł miesięcznie - do osoby niebędącej stroną w sprawie.
Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
art. 156 § 1 pkt 4 k.p.a..
Termin wykonania: niezwłocznie.

34



22. Jako organ właściwy dłużnika alimentacyjnego podejmować czynności wobec dłużnika 
alimentacyjnego wskazane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 
Podstawa prawna: art. 4, art. 5, art. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów.
Termin wykonania: na bieżąco.

23. Jako organ właściwy wierzyciela podejmować czynności wobec dłużnika alimentacyjnego 
oraz organu właściwego dłużnika alimentacyjnego wskazane w ustawie o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów.
Podstawa prawna: art. 27 ust. 2, ust. 3, ust. 7, ust. 7a, art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Termin wykonania: na bieżąco.

24. Działania wobec dłużników alimentacyjnych, które nie wymagają zbierania dowodów, 
informacji lub wyjaśnień, podejmować bez zbędnej zwłoki z zachowaniem terminów 
określonych w k.p.a.
Podstawa prawna: art. 35 k.p.a.
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 Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi Wójt Gminy, trzeci włącza się do akt 
kontroli.

Do wiadomości:
1. Jan Ucinek
Wójt Gminy Jemielno 
Urząd Gminy w Jemielnie 
56-209 Jemielno
2.a/a
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