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     WOJEWODA  LUBUSKI 
 

PS-V.431.4.2017.JGal 

Pani 

Arleta Augustyniak 

p.o. Kierownik  

Ośrodka Pomocy Społecznej 

Bojadła 

 

 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 2 

i art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz. U. z 2015r., poz. 525 ze zm.) i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z  dnia 

15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092) 

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 11.05.2017r. przeprowadził kontrolę 

problemową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojadłach w zakresie realizacji wybranych 

zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  

Kontrolą zostały objęte zagadnienia z zakresu zasadności przyznawania świadczeń 

wychowawczych za okres od 1 kwietnia 2016r. do 11 maja 2017r.  

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie: 

 Jolanta Gałązka – Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego 

nr 113-1/2017 z dnia 08.05.2017r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego, 

 Marta Zienkiewicz - Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody 

Lubuskiego nr 113-2/2017 z dnia 08.05.2017r. - członek zespołu kontrolnego, 

Przed przystąpieniem do kontroli zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia 

o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. 

O terminie przeprowadzenia kontroli zawiadomiono jednostkę kontrolowaną pismem 

z dnia 08.05.2017r. (znak: PS-V.431.4.2017.JGal.), za pośrednictwem Elektronicznej 

Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP.  

Jednostka kontrolowana realizowała zadania zlecone na podstawie:  

 Uchwały nr VIII)50)90 Gminnej Rady Narodowej w Bojadłach z dnia 26 lutego 1990r. 

w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

 Uchwały Nr V/17/2003 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 6 marca 2003r. w sprawie 

Statutu Gminy Bojadła, 

 Uchwały Nr II/3/06 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr V/17/2003 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 6 marca 2003r. w sprawie 

Statutu Gminy Bojadła,  

 Uchwały Nr XXXVII/210/14 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 13 stycznia 2014r. 

w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach, 

 Uchwały Nr XXVII/134/16 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 29 grudnia 2016r. 

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach, 
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 Uchwały Nr XXIX/151/2017 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 20 lutego 2017r. 

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach, 

 Zarządzenia Nr 3/09 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach Jednostki 

Organizacyjnej z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bojadłach, 

 Zarządzenie Nr 0050.75.2016 Wójta Gminy Bojadła z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie 

upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach do prowadzenia 

postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych oraz do wydawania w tych 

sprawach decyzji administracyjnych, 

 Porozumienia dotyczącego zmiany warunków umowy o pracę Pani Arlety Augustyniak 

w zakresie stanowiska pracy na nowe warunki – stanowiska – pełniącej obowiązki 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach z dnia 12 kwietnia 2017r.  

Zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci do dnia 31 grudnia 2016 r. wykonywała Pani Danuta Czajkowska – 

Inspektor ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy. Z dniem 1 stycznia 2017 r. ww. zadania, 

zostały przeniesione z Urzędu Gminy do Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie realizacją zadań 

zajmuje się Pani Alicja Krochmal – pracownik administracyjny Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bojadłach. W wyniku zwolnienia z pracy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Pani 

Zofii Szczerbali, pełniącą obowiązki Kierownika (do czasu wyboru z konkursu nowego 

Kierownika) od dnia 12 kwietnia 2017r. jest Pani Arleta Augustyniak, która sprawuje nadzór 

nad prawidłową realizacją powyższego zadania. 

  

W toku kontroli ustalono, co następuje: 

 

Zasadność przyznawania świadczeń wychowawczych w oparciu o przepisy ustawy 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - oceniono pozytywnie z uchybieniami.  

Podczas czynności kontrolnych starano się ustalić, czy kontrolowana jednostka 

przyznaje świadczenia wychowawcze z należytą starannością i rzetelnością, jak również 

w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

Oceny dokonano na podstawie mierników odnoszących się do kontrolowanego zagadnienia. 

Badając dokumentację źródłową rodzin, dla których w okresie objętym kontrolą zostało 

przyznane świadczenie wychowawcze próbowano ustalić: 

 

1. Czy osoby realizujące zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci posiadają stosowne upoważnienia? 
Kryterium: legalność i rzetelność 

Nazwa miernika: Czy osoby prowadzące postępowanie w sprawie świadczeń wychowawczych 

posiadają stosowne upoważnienia? 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  

postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy, który  

może, w formie pisemnej, upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu 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 postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 1, a także do wydawania 

w tych sprawach decyzji. 

W jednostce kontrolowanej zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci zajmowała się: Pani Danuta Czajkowska – inspektor 

ds. organizacyjnych i obsługi rady gminy. Wymieniony pracownik posiadał upoważnienie 

Wójta Gminy Bojadła od 1 marca 2016r. do odwołania, tj. do 31 grudnia 2016 r. Od dnia 

1 stycznia 2017r. ww. zadania realizuje Pani Alicja Krochmal – pracownik administracyjny 
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Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach, która posiada stosowne upoważnienie Wójta 

Gminy Bojadła do prowadzenia postępowań w sprawach ustalania prawa do świadczenia 

wychowawczego oraz przygotowywania w tych sprawach decyzji. 

Nadzór nad prawidłową realizacją powyższego zadania od dnia 12 kwietnia 2017r. 

sprawuje Pani Arleta Augustyniak – p.o. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Bojadłach, posiadająca upoważnienie Wójta Gminy Bojadła do prowadzenia postępowań 

oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych.  

 

2. Czy decyzje wydawane były terminowo?  
Kryterium: legalność i rzetelność 

Miernik 1: Liczba terminowo wydanych decyzji w stosunku do liczby decyzji 

skontrolowanych. 

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, 

rozpoczął się 1 kwietnia 2016r. i kończy się 30 września 2017r. W przypadku złożenia 

wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa 

 w wychowywaniu dzieci, prawo do świadczenia ustala się z wyrównaniem od 1 kwietnia 

2016r.  

Ustalenie i wypłata świadczenia przez organ właściwy w przypadku złożenia 

wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami w okresie od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 

2016r., następuje w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Zgodnie z art. 21 ust. 1-5 

ww. ustawy świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, 

za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze. W przypadku złożenia wniosku  

w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10. dniu miesiąca, 

świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.  

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny 

okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca 

się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami 

do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego 

świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 

31 października tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie 

wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 

1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje 

do dnia 30 listopada tego roku. Ponadto w sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.).  

W trakcie kontroli przeanalizowano 22 decyzje przyznające świadczenie 

wychowawcze i ustalono, iż wszystkie wydane były z zachowaniem terminu.  

 

3. Czy świadczenia wychowawcze były przyznawane prawidłowo? 

Kryterium: legalność i rzetelność 

Miernik 1: Liczba kompletnych wniosków w stosunku do liczby wniosków skontrolowanych. 

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 

oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego 

dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie 

wychowawcze.  

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego zawiera dane dotyczące:  
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1) osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, nazwisko, 

adres miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, 

numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu 

potwierdzającego tożsamość oraz adres poczty elektronicznej; 

2) dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię, 

nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, 

a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. 

Ponadto do wniosku dołącza się: 

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów 

niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 

26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 

ze zm.) każdego członka rodziny; 

2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające 

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o: 

a) wysokości dochodu, 

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne, 

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, 

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, 

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 

3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa 

do świadczenia wychowawczego: 

a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 

postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, 

b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, 

c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, 

d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia 

wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku. 

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą 

systemu teleinformatycznego: 

1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny; 

2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

3) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi 

określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym 

do spraw informatyzacji; 

4) wskazanego w informacji, o której mowa w pkt 3. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1  ww. ustawy organ właściwy prowadzący postępowanie 

w sprawie świadczenia wychowawczego jest obowiązany do samodzielnego uzyskania  

lub weryfikacji od organów podatkowych, ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz rejestrów publicznych, danych 

lub informacji niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. 

Podczas kontroli analizie poddano losowo wybraną dokumentację 22 rodzin (zgodnie 

z przyjętymi założeniami dotyczącymi doboru próby na kontrole w 2017r.), którym w okresie 

od 1 kwietnia 2016r. do dnia kontroli, tj. 11 maja 2017r. wypłacono świadczenia 

wychowawcze.  

 Do wniosków osoby wnioskujące dołączały m. in.: akty urodzenia, świadectwa 

pracy, zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,  umowy 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1895198:part=a27&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1895198:part=a30%28b%29&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1895198:part=a30%28c%29&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1895198:part=a30%28e%29&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1895198:part=a30%28f%29&full=1
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o pracę, PITY, zaświadczenia o wysokości opłaconej składki zdrowotnej. Ponadto zgodnie 

z art. 17 ust. 1 ww. ustawy Urząd Gminy i Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojadłach 

samodzielnie uzyskiwały i weryfikowały od organów podatkowych, ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz rejestrów publicznych, 

dane lub informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.  

W trakcie kontroli ustalono, iż 100% skontrolowanych decyzji wydanych było 

w oparciu o kompletny wniosek.  

 

Miernik 2: Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze na właściwy okres  

w stosunku do liczby decyzji skontrolowanych. 

W myśl art. 18 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci prawo 

do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od 1 października do 30 września roku 

następnego. Jednakże zgodnie z art. 48 ww. ustawy pierwszy okres, na który ustalane jest 

prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się dniem wejścia w życie ustawy 

(tj. 1 kwietnia 2016r.) i kończy się dnia 30 września 2017r. 

Prawo do świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek 

z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej 

niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia 

dziecka. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia 

o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek 

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uzależnionego od niepełnosprawności, 

prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie 

niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W przypadku gdy prawo do świadczenia 

wychowawczego uzależnione jest od niepełnosprawności dziecka, prawo do świadczenia 

wychowawczego ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności 

lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. 

W tym przypadku prawo do świadczenia wychowawczego ustala się do ostatniego dnia 

miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca 

okresu zasiłkowego.  

W razie utraty dochodu prawo do świadczenia wychowawczego ustala 

się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, 

nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku gdy uzyskanie dochodu 

powoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenie nie przysługuje 

od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym dochód został 

osiągnięty. 

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, podmiot realizujący 

świadczenie wychowawcze wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie 

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

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący 

świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni 

i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie 

się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę 

składającą wniosek jest brak wydania dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo 

określonym w odrębnych przepisach terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje, 

począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony. 

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji dotyczącej przyznawania prawa  

do świadczeń wychowawczych stwierdzono, iż w jednym przypadku świadczenie 

wychowawcze zostało przyznane od niewłaściwego okresu. 
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Zatem 95,5% kontrolowanych świadczeń przyznanych było prawidłowo. 

 

Miernik 3: Czy decyzje przyznające świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przyznane 

były dla osób spełniających kryterium dochodowe?  

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu 

dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w kwocie 500 zł na dzieci, które nie ukończyły 

18. roku życia. W myśl art. 5 ust. 3 i 4 ww. ustawy świadczenie wychowawcze przysługuje 

na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 

kwoty 800 zł netto lub 1.200 zł netto w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym.  

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres 

od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r., rokiem kalendarzowym, z którego dochody 

stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok 2014. Prawo 

do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie 

i uzyskaniu dochodu. 

W toku kontroli ustalono, iż w 11 przypadkach (spośród 22 rodzin skontrolowanych) 

przyznano świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko. I tak, w jednym przypadku 

rodzina wykazała dochód 0 zł, w 4 przypadkach dochód rodziny nie przekroczył 400 zł, 

w 3 przypadkach dochód nie przekroczył 700 zł, natomiast w 3 przypadkach 800 zł.  

Zatem 100% decyzji przyznających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko 

wydana została prawidłowo.  

 

Miernik 4: Czy jednostka kontrolowana przeprowadza postępowanie w sprawie przyznania 

świadczeń wychowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami?  

Urząd Gminy i Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojadłach prowadziły postępowania 

w sprawie przyznawania świadczeń wychowawczych w sposób rzetelny i niebudzący 

wątpliwości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednostka kontrolowana 

przed wydaniem decyzji dokonywała weryfikacji dokumentów załączonych do wniosków 

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, jak również wywiązała się z obowiązku 

nałożonego przez ustawodawcę, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ww. ustawy. Decyzje 

przyznające świadczenia wychowawcze zawierały uzasadnienie faktyczne i prawne, 

wskazywały termin i formę wypłaty świadczeń, podpisywane były przez osoby posiadające 

stosowne upoważnienia. W pozostałej części prowadzonych postępowań dotyczących 

przyznawania świadczeń wychowawczych nie stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Miernik 5: Czy w przypadku wypłacenia świadczenia wychowawczego w formie rzeczowej 

jednostka kontrolowana prowadziła postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami?    

Zgodnie z art. 9 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku, 

gdy osoba, której przyznano świadczenie wychowawcze marnotrawi wypłacane 

jej świadczenie lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne 

osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie 

opłacania usług. 

Zgodnie z planowanym doborem próby do kontroli Organ właściwy w Bojadłach 

nie zmienił wypłaty świadczeń wychowawczych na formę rzeczową lub opłacenia usług. 

 

Za kryteria oceny posłużyły: 

 legalność – w toku kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów prawa w zakresie 

art. 110 Kodeksu postępowania administracyjnego,   

 rzetelność – na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż kontrolowane 

zadanie jest realizowane w sposób rzetelny i niebudzący wątpliwości zespołu 

kontrolującego.  
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Na tym kontrolę zakończono. Dokonano wpisu do znajdującej się w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Bojadłach książki kontroli pod pozycją nr 10.  

 

 

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienie: 

 

Podczas kontroli ustalono, iż w jednym przypadku świadczenie wychowawcze 

zostało przyznane od nieprawidłowego okresu, i tak: 

Dnia 27.09.2016r. strona złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego na pierwsze dziecko, urodzone 16.09.2016r. Po rozpatrzeniu wniosku 

decyzją z dnia 4.10.2016r., znak: UG.4500.238.2016 przyznano świadczenie wychowawcze 

na pierwsze dziecko na okres od 27.09.2016 do 30.09.2017r. w wysokości 500 zł miesięcznie. 

Zgodnie z art.18 ust.2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ,,prawo 

do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął 

wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa 

w ust. 1, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką 

lub przysposobienia dziecka’’. Zatem w omawianym przypadku jednostka kontrolowana 

przyznała świadczenie wychowawcze od dnia, w którym wpłynął wniosek, a nie z datą 

urodzenia dziecka.  

 W powyższej kwestii przyjęto oświadczenie od Pani Danuty Czajkowskiej – 

inspektora w Urzędzie Gminy w Bojadłach o następującej treści: „pomyłka nastąpiła 

w wyniku zasugerowania się datą wpływu wniosku, a nie datą urodzenia dziecka. Należność 

przysługująca zostanie wypłacona”.  

Osobą odpowiedzialną za powyższe uchybienie jest Pan Grzegorz Stanisław Doszel 

– Wójt Gminy Bojadła, który wydał decyzję administracyjną w tej sprawie.  

 

Z uwagi na stwierdzone uchybienie, zalecam: 

 przyznawanie świadczeń wychowawczych na właściwy okres z uwzględnieniem 

zapisu art. 18 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

 ponowną weryfikację i prawidłowe ustalenie  prawa do świadczenia wychowawczego 

przyznanego decyzją z dnia 4.10.2016r., znak: UG.4500.238.2016, tj. od dnia 

urodzenia dziecka zgodnie z art.18 ust.2 ww. ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci. 

POUCZENIE 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli  

w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 185 poz. 1092) oczekuję w terminie 30 dni, 

liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie 

wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o działaniach podjętych  

w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia tych działań. Od niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.  

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: Wójt Gminy Bojadła 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Robert Paluch 

Wicewojewoda Lubuski 


