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Pani 

Agnieszka Czaczkowska 

Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Skwierzynie 

 

 

 

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., Dz. U. z 2017r. poz. 1851 ze zm., 

Dz.U. z 2018r. poz. 2134 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., Dz. U. z 2017r. poz. 2234 ze zm.) i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z  dnia 15 lipca 

2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) Lubuski Urząd 

Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 11.12.2018r. przeprowadził kontrolę sprawdzającą 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie w zakresie zaleceń pokontrolnych wydanych 

dnia 20 kwietnia 2017r. w związku z  kontrolą problemową przeprowadzoną w dniu 7 marca 

2017r. dotyczącą zasadności przyznawania świadczeń wychowawczych. Kontrolą został objęty 

okres od 20 kwietnia 2017r. do 11 grudnia 2018r. 
 

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie: 

 Paweł Mazurowski – Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody 

Lubuskiego nr 302-1/2018 z dnia 10 grudnia 2018r. - przewodniczący zespołu kontrolnego, 

 Wioletta Suska-Antkowiak – Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego nr 302-2/2018 z dnia 10 grudnia 2018r. - 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 5 grudnia 2018r. (znak: PS-V.431.10.2018.PMaz).  

 

Jednostka kontrolowana realizowała zadania zlecone na podstawie:  

 Zarządzenia Nr 0050.23.2016 Burmistrza Skwierzyny z dnia 24 lutego 2016 r. 
w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań z zakresu 

świadczenia wychowawczego; 

 Upoważnienia Burmistrza Skwierzyny Nr 5/2016 z dnia 19.01.2016r. do prowadzenia 
postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego i wydawania w tych sprawach 
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decyzji administracyjnych wydanego dla kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Skwierzynie; 

 Upoważnienia Burmistrza Skwierzyny Nr 7/2016 z dnia 24.03.2016r. do prowadzenia 
postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych 

sprawach decyzji administracyjnych wydanego dla zastępcy kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Skwierzynie; 

 Upoważnienia Burmistrza Skwierzyny Nr 11/2017 z dnia 24.03.2017r. do prowadzenia 
przez pracownika zatrudnionego na stanowisku referenta do spraw świadczeń 

wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie postępowań 

w sprawach świadczenia wychowawczego; 

 Upoważnienia Burmistrza Skwierzyny Nr 33/2018 z dnia 19.07.2018r. do prowadzenia 
przez pracownika zatrudnionego na stanowisku referenta do spraw stypendiów 

i zasiłków szkolnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie postępowań 

w sprawach świadczenia wychowawczego; 

 Uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie Nr LVII/405/18 z dnia 18 października 2018r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie; 

 Zarządzenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie Nr 20/2018 
z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie. 

 

Nadzór nad prawidłową realizacją powyższych zadań w okresie objętym kontrolą 

sprawował Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie, który posiadał 

upoważnienie Nr 5/2016 z dnia 19 stycznia 2016r.  

 

W toku kontroli ustalono, co następuje: 

 

Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych dnia 20 kwietnia 2017r. w związku 

z  kontrolą problemową przeprowadzoną w dniu 7 marca 2017r. dotyczącą zasadności 

przyznawania świadczeń wychowawczych- oceniono pozytywnie. 

 

Podczas czynności kontrolnych starano się ustalić, czy Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Skwierzynie zrealizował zalecenia pokontrolne wydane dnia 20.04.2017r., w związku 

z kontrolą przeprowadzoną w dniu 7.03.2017r. 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 świadczenia wychowawcze na pierwsze dziecko przyznawane było 

z uwzględnieniem kryterium dochodowego. 

 

Kryterium: legalność i rzetelność: 

Miernik 1: Czy jednostka kontrolowana przyznaje świadczenia na pierwsze dziecko, 

z uwzględnieniem kryterium dochodowego zgodnie z zasadami i trybem określonym w ustawie 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci? 

 

W myśl art. 5 ust. 3 i 4 ww. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 4 
ust. 2 ustawy, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. 

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze 
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przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 

nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. 

Kontroli poddano losowo wybraną dokumentację 5 rodzin, którym w okresie od 
20 kwietnia 2017r. do 11 grudnia 2018r. wypłacono świadczenia wychowawcze na pierwsze 

dziecko. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż we wszystkich przypadkach świadczenie 

wychowawcze zostało przyznane na osobę uprawnioną z uwzględnieniem kryterium 

dochodowego. Wszystkie skontrolowane decyzje przyznające świadczenie na pierwsze dziecko 

wydane były dla rodzin, które nie przekroczyły kryterium dochodowego, skontrolowane 

decyzje wydano w oparciu o kompletne wnioski.  

Zatem Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie we wszystkich skontrolowanych 

przypadkach przyznawał świadczenia wychowawcze na pierwsze dziecko zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

 

2. Czy prawidłowo określany jest skład rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczeń 

wychowawczych i tym samym właściwie dokonywane są wyliczenia dochodu rodziny? 

 

Kryterium: legalność i rzetelność: 

Miernik 1: Czy jednostka kontrolowana prawidłowo określa skład rodziny i tym samym 

właściwie dokonuje wyliczenia dochodu rodziny zgodnie z trybem i zasadami określonymi 

w przepisach? 

 

Zgodnie z art. 2 pkt. 16 ww. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

„rodzina” - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców 

dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, 
pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia (…) 

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano dokumentację 5 losowo wybranych 

rodzin, którym w okresie od 20 kwietnia 2017r. do 11 grudnia 2018r. wypłacono świadczenia 

wychowawcze. W jednym przypadku wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego 

złożyła osoba samotnie wychowująca dziecko. W aktach sprawy znajdowała się dokumentacja 

potwierdzająca, że jeden z rodziców nie żyje. We wszystkich przypadkach jednostka 

prawidłowo określała skład rodziny na podstawie zebranej dokumentacji i prawidłowo 

wydawała decyzje przyznające świadczenia wychowawcze, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Zatem 100% postępowań prowadzona była prawidłowo, z zachowaniem 

obowiązujących przepisów.   

 

3. Czy w przypadku wskazania przez wnioskodawcę, iż członek rodziny przebywa 

poza granicami kraju, w państwie w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego, przekazywane są wnioski wraz z dokumentami 

wojewodzie, w celu ustalenia czy zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia 

społecznego? 

 

Kryterium: legalność i rzetelność: 

Miernik 1: Czy jednostka kontrolowana w przypadku ustalenia, iż członek rodziny przebywa 

poza granicami kraju, przekazuje wnioski wraz z dokumentami wojewodzie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami? 

 

 W myśl art. 16 ust. 1 ww. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

w przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2, lub członek rodziny tej osoby przebywa 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy 
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o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek 

wraz z dokumentami wojewodzie. 

Podczas kontroli analizie poddano losowo wybraną dokumentację 5 rodzin, w których 
w okresie od 20 kwietnia 2017r. do 11 grudnia 2018r. członek rodziny przebywa poza 

granicami kraju w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego. We wszystkich kontrolowanych przypadkach organ prawidłowo 

kompletował dokumentację i przekazywał ją wraz z wnioskiem wojewodzie, w celu ustalenia 

czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Zatem Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie we wszystkich kontrolowanych 

przypadkach prawidłowo przekazywał wnioski wraz z kompletną dokumentacją wojewodzie 

w celu ustalenia czy zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. 

 

4. Czy błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w błędnie wydanych 

decyzjach prostowane były w drodze postanowienia. 

 

Kryterium: legalność i rzetelność: 

Miernik: Czy jednostka kontrolowana dokonuje sprostowań zgodnie z zasadami i trybem 

określonym w kodeksie postępowania administracyjnego?  

 

Zgodnie z art. 113 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji 

publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy 

pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. 

W trakcie kontroli podczas analizy dokumentacji nie stwierdzono uchybień w zakresie 
błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w błędnie wydanych 

decyzjach. Zatem 100% postępowań prowadzona była prawidłowo, z zachowaniem 

obowiązujących przepisów. 

 

5. Czy jednostka ponownie dokonała rzetelnego i wnikliwego przeanalizowania 

dokumentacji rodziny, której przyznano świadczenie wychowawcze decyzją z dnia 

08.07.2016r. znak: OPS.SW.4530.776.2016? 

 

Kryterium: legalność i rzetelność: 

Miernik: Czy jednostka kontrolowana przeprowadziła postępowanie zgodnie z zaleceniami 

wydanymi w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 kwietnia 2017r.?  
 

Podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 07.03.2017r. wykazano uchybienie przepisu 

prawa w zakresie art. 16 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 

z 2016r. poz. 195 ze zm.). W toku czynności kontrolnych ustalono, iż w dniu 07.06.2016r. 

do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie złożono wniosek o przyznanie świadczenia 

wychowawczego na pierwsze i drugie dziecko. Strona we wniosku zaznaczyła, iż jest mężatką 

(apelacja – Sąd Apelacyjny w Szczecinie), w składzie rodziny wpisała męża, jak również 

w części II wniosku zaznaczyła, iż członek rodziny przebywa poza granicami RP, w państwie 

w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

Jednostka kontrolowana w dniu 17.06.2016r. zawiadomiła stronę o przysługującym prawie 
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. W dniu 22.06.2016r. 

do OPS w Skwierzynie wpłynęło oświadczenie strony, z treści którego wynika, iż „mąż 

od 2013 roku mieszka we Frankfurcie nad Odrą i nie zna jego adresu (…) i dlatego zwraca 

się z prośbą o wystąpienie do Urzędu Skarbowego o ustalenie dochodu za 2014 rok”. Ponownie 

w dniu 05.07.2016r. wezwano stronę do dostarczenia świadectwa pracy męża oraz PIT 11 
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za 2014r. z pouczeniem, iż niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem 

wniosku bez rozpatrzenia. Jednocześnie w dniu 05.07.2016r. wystąpiono do Urzędu 

Skarbowego w Międzyrzeczu o udostępnienie danych osobowych ze zbioru danych osobowych 
– udostępnienie PIT 11 męża strony. W dniu 07.07.2016r. do OPS w Skwierzynie wpłynęło 

ponownie oświadczenie strony, o treści: „Jestem matką samotnie wychowującą dwójkę dzieci  

(…) od 2013 roku sama prowadzę gospodarstwo domowe i wychowuję dzieci, nie utrzymuję 

kontaktu z ojcem dzieci (…)”. W dniu 08.07.2016 roku został przeliczony dochód strony 

(bez dochodu męża strony) i następnie wydano decyzję znak: OPS.SW.4530.776.2016 

orzekającą o  przyznaniu świadczenia wychowawczego na pierwsze i drugie dziecko. Ustalono 

także, iż w dniu 07.12.2016r. do jednostki kontrolowanej wpłynął wyrok z dnia 19.10.2016r. 

orzekający rozwód. 

W myśl obowiązujących przepisów, w dniu składania wniosku strona nie miała 

orzeczonego rozwodu i tym samym w składzie rodziny powinien zostać uwzględniony mąż 

strony, gdyż zgodnie z art. 2 pkt 16 ww. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
„rodzina – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców 

dzieci, opiekuna faktycznego dziecka, oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, 

pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia (…)”. W związku 

z tym, przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko powinny 

być wzięte pod uwagę także dochody męża. 

Ponadto strona we wniosku zaznaczyła, iż członek rodziny przebywa poza granicami 

kraju, fakt ten potwierdziła także na oświadczeniu, które wpłynęło do OPS w dniu 22.06.2016r. 

W związku z powyższym, zasadnym było przekazanie wniosku strony do Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze (zgodnie z ówcześnie obowiązującymi 

przepisami), celem ustalenia, czy zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia 
społecznego, gdyż w myśl art. 16 ust. 1 ww. ustawy o pomocy (…) „w przypadku gdy osoba, 

o której mowa w art. 4 ust. 2, lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek 

wraz z dokumentami marszałkowi województwa”. 

W dniu 20 kwietnia 2017r. w wystąpieniu pokontrolnym zalecono ponowne dokonanie 

rzetelnego i wnikliwego przeanalizowania dokumentacji rodziny, której przyznano świadczenie 

wychowawcze decyzją z dnia 08.07.2016r. (znak: OPS.SW.4530.776.2016). 

Podczas kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 11.12.2018r. ustalono, 

iż jednostka kontrolowana dokonała ponownej analizy zebranej dokumentacji i w dniu 

10.04.2017r. przekazała dokumentację do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Zielonej Górze (zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami) pismem znak: 

OPS.ŚW.420.1.2017 z prośbą o ustalenie, czy w sprawie od 01.04.2016r. do 09.11.2016r. 

(data uprawomocnienia się wyroku sądowego) mają zastosowanie przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego. W toku czynności kontrolnych ustalono, iż w dniu 

08.01.2019r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie wysłane zostało zawiadomienie 

(znak: PS-VII.9904.352.2018.MSta), iż nie ma możliwości ustalenia, czy w sprawie mają 

zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.  

 

6. Czy jednostka wszczęła postępowanie administracyjne w celu wyeliminowania 

z obrotu prawnego błędnie wydanej decyzji z dnia 04.07.2016r., znak: 

OPS.SW.4530.756.2016 (przyznającej świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, 

pomimo przekroczenia kryterium dochodowego)? 

 

Kryterium: legalność i rzetelność: 
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Miernik: Czy jednostka kontrolowana wszczęła postępowanie administracyjne zgodnie 

z zaleceniami wydanymi w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 kwietnia 2017r.? 

 
W toku kontroli przeprowadzonej w dniu 07.03.2017r. ustalono, iż w jednym 

przypadku naruszono przepisy prawa w zakresie art. 5 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195 ze zm.) oraz art. 113 § 1 kodeksu 

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.). Dnia 01.04.2016r. strona 

złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie dziecko. Po 

rozpatrzeniu wniosku (wezwaniu strony do  uzupełnienia braków formalnych) decyzją z dnia 

27.04.2016r. znak: OPS.SW.4530.149.2016 przyznano świadczenie wychowawcze na drugie 

dziecko na okres od 01.04.2016r. do 30.09.2017r. w wysokości 500 zł miesięcznie. W dniu 

16.06.2016r. strona złożyła ponownie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego na pierwsze dziecko. Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie po 

przeanalizowaniu dokumentacji ustalił, iż dochód rodziny wyniósł 888,59 zł i przyznał stronie 
świadczenie wychowawcze ponownie na drugie dziecko. Zgodnie z art. 5 ust. 3 i 4 ww. ustawy 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „świadczenie wychowawcze przysługuje na 

pierwsze dziecko osobom (…) jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 

kwoty 800 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie 

wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko (…) jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę nie przekracza kwoty 1200 zł”. Z dokumentów sprawy wynika, iż dzieci osoby 

wnioskującej nie legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem 

o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Zatem, w omawianym 

przypadku jednostka kontrolowana przyznała świadczenie wychowawcze, pomimo 

przekroczenia kryterium dochodowego 800 zł. Fakt powyższy potwierdza także uzasadnienie 
decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze, w którym jednoznacznie wskazano, 

iż dochód rodziny wyniósł 888,59 zł. Ponadto, jednostka kontrolowana dwa razy przyznała 

wnioskowane świadczenie na to samo dziecko, pomimo, iż strona wnioskowała o przyznanie 

świadczenia na pierwsze dziecko. W przedmiotowym zakresie zasadnym było dokonanie 

sprostowania w drodze postanowienia błędu pisarskiego, gdyż zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu 

postepowania administracyjnego „organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie 

strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste 

omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach”. 

W wystąpieniu pokontrolnym, wydanym w dniu 20 kwietnia 2017r. zalecono 

wszczęcie postępowania administracyjnego w celu wyeliminowania z obrotu prawnego błędnie 

wydanej decyzji z dnia 04.07.2016r znak: OPS.SW.4530.756.2016 (przyznającej świadczenie 
wychowawcze na pierwsze dziecko, pomimo przekroczenia kryterium dochodowego). 

W toku kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 11.12.1018r. ustalono, 

że jednostka wszczęła procedurę zmierzającą do wycofania z obrotu prawnego decyzji  z dnia 

04.07.2016r znak: OPS.SW.4530.756.2016 oraz wszczęła postępowanie w sprawie nienależnie 

pobranych świadczeń wychowawczych. I tak w dniu 13.03.2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Skwierzynie wystąpił z wnioskiem (znak: OPS.071.7.2017) do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. o stwierdzenie nieważności prawomocnej decyzji z dnia 

04.07.2016r. znak: OPS.SW.4530.756.2016 przyznającej świadczenie wychowawcze na rzecz 

tego samego dziecka. Decyzją z dnia 11.05.2017r. nr SKO.GO/431-Sj/528/17 Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp. stwierdziło nieważność decyzji wydanej 
z upoważnienia Burmistrza Skwierzyny przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Skwierzynie z dnia 04.07.2016r. znak: OPS.SW.4530.756.2016. Ponadto w dniu 

19.06.2017r. znak: OPS.Św.54.45.2017 Ośrodek Pomocy Społecznej wszczął z urzędu 

postępowanie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za okres 

od kwietnia 2016r. do lutego 2017r. gdyż od marca 2017r. wstrzymano wypłatę świadczenia 
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wychowawczego. Decyzją z dnia 19.07.2017r. znak: OPS.SW.544.144.201NP organ uznał 

wypłaconą kwotę w okresie od 01.04.2016r. do 28.02.2017r. za nienależnie pobrane 

świadczenie wychowawcze oraz zobowiązał wnioskodawcę do zwrotu świadczenia. W dniu 
24.07.2017r. strona złożyła w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie wniosek z prośbą 

o rozłożenie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego na raty. Organ właściwy 

wszczął postępowanie w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranego świadczenia 

i decyzją z dnia 04.08.2017r. znak: OPS.ŚW.544.156.2017NP przychylił się do prośby strony. 

Z przedstawionych podczas kontroli dokumentów wynika, że zobowiązanie zostało spłacone 

w całości. Ostatnia rata nienależnie pobranej kwoty wpłynęła w lipcu 2018r. 

 

Za kryteria oceny posłużyły: 

 

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

przyznawania świadczeń wychowawczych, ponownego przeanalizowania 
dokumentacji rodziny, wszczęcia procedury zmierzającej do wycofania z obrotu 

prawnego błędnie wydanej decyzji oraz stwierdzenia nienależnie pobranych świadczeń 

wychowawczych,  

 rzetelność – na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż kontrolowane 

zadanie było realizowane w sposób rzetelny. Świadczenia wychowawcze przyznawane 

były zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

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

Społecznej w Skwierzynie książki kontroli pod pozycją nr 5. Kontrola w zakresie realizacji 
zaleceń pokontrolnych wydanych dnia 20 kwietnia 2016r. w związku z  kontrolą problemową 

przeprowadzoną w dniu 7 marca 2017r. w zakresie zasadności przyznawania świadczeń 

wychowawczych nie wykazała uchybień. Kontrolowane zadania oceniono pozytywnie. 

 

Wobec przedstawionej oceny dotyczącej realizacji zadań w zakresie objętym kontrolą, 

odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otrzymują: Burmistrz Miasta i Gminy Skwierzyna 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Wojciech Perczak 

Wicewojewoda Lubuski 


