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WOJEWODA  LUBUSKI 
 

PS-V.431.3.2019.JKed 

 

Pani 

Renata Kubiak 

Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

Cybinka 

 

 

Na podstawie § 9 ust. 1 i § 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. 

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego Programu „Dobry start” (Dz. U. 

poz. 1061) w związku z art. 3 ust. 2 i art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.) 

i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z  dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 

Nr 185, poz. 1092) Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 19 marca 2019 r. 

przeprowadził kontrolę problemową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cybince w zakresie 

zasadności przyznawania świadczenia „Dobry start” i prawidłowości sporządzania 

sprawozdawczości. 

 

Kontrolą zostały objęte zagadnienia z zakresu zasadności przyznawania świadczeń 

dobry start za okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie: 

 Joanna Kędzior – Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody 

Lubuskiego nr 40-1/2019 z dnia 13 marca 2019 r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego, 

 Wioletta Suska Antkowiak – Inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego nr 40-2/2019 z dnia 13 marca 2019 r. - 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  12 marca 2018 r. (znak: PS-V.431.3.2019.JKed).  

 

Jednostka kontrolowana realizowała zadania zlecone dot. przyznawania świadczeń 

dobry start na podstawie:  

 Uchwały Nr XVII/105/2016 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 marca 2016 r. 

w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince; 

 Zarządzenia Nr 14/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince z dnia 

27 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Cybince, Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Cybince z dnia 1 lutego 2012 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 

27 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy 
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Społecznej w Cybince, Zarządzenia Nr 2/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince w sprawie zmiany Zarządzenia Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince Nr 14/2010 z dnia 27 grudnia 2010 r.;    

 Pełnomocnictwa z dnia 21 sierpnia 2015 r. Burmistrza Cybinki udzielonego 

Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince do działania w imieniu Gminy 

Cybinka do reprezentowania przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz 

organami sądowymi w sprawach związanych z działalnością Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Cybince; 

 Pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince udzielonego 

w Zarządzeniu Nr 23/2015 z dnia 15 maja 2015 r. do działania w imieniu Gminy 

w zakresie zwykłego zarządu Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince 

 Upoważnienia nr ON-IV.0052.17.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. wydanego przez 

Burmistrza Cybinki dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince 

do prowadzenia w imieniu Burmistrza jako organu właściwego postępowań w sprawach 

świadczenia dobry start, a także do wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz 

przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start; 

 Upoważnienia nr ON-IV.0052.21.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. wydanego przez 

Burmistrza Cybinki dla Referenta do spraw świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Cybince do prowadzenia w imieniu Burmistrza jako organu właściwego 

postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania rozstrzygnięć, 

w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start; 

 Upoważnienia nr ON-IV.0052.20.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. wydanego przez 

Burmistrza Cybinki dla Aspiranta Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Cybince do prowadzenia w imieniu Burmistrza jako organu właściwego postępowań 

w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji, 

oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start; 

 Upoważnienia nr ON-IV.0052.19.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. wydanego przez 

Burmistrza Cybinki dla Referenta do spraw świadczeń wychowawczych w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Cybince do prowadzenia w imieniu Burmistrza jako organu 

właściwego postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania 

rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia 

dobry start; 

 Upoważnienia nr ON-IV.0052.18.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. wydanego przez 

Burmistrza Cybinki dla Starszego Inspektora do spraw świadczeń rodzinnych w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Cybince do prowadzenia w imieniu Burmistrza jako organu 

właściwego postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania 

rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia 

dobry start. 

 

Nadzór nad prawidłową realizacją powyższych zadań w okresie objętym kontrolą 

sprawował Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cybince, który posiadał 

pełnomocnictwo z dnia 21 sierpnia 2015 r., pełnomocnictwo z dnia 15 maja 2015 r. oraz 

upoważnienie nr ON-IV.0052.17.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. 

 

W toku kontroli ustalono, co następuje: 

 

Zasadność przyznawania świadczenia dobry start i prawidłowość sporządzania 

sprawozdawczości  - oceniono pozytywnie. 
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Podczas czynności kontrolnych starano się ustalić, czy jednostka kontrolowana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami przyznawała świadczenie dobry start oraz czy 

prawidłowo sporządzała w tym zakresie sprawozdawczość. Oceny dokonano na podstawie 

mierników odnoszących się do kontrolowanego zagadnienia. Badając dokumentację źródłową 

rodzin, dla których w okresie objętym kontrolą zostało przyznane świadczenie dobry start 

próbowano ustalić: 

 

 

 

1. Czy osoba realizująca kontrolowane zadanie posiada stosowne upoważnienie?  

 

Kryterium: legalność i rzetelność: 

Miernik 1: Czy osoba prowadząca postępowania w sprawie świadczeń dobry start posiada 

stosowne upoważnienie? 

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. 

w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – 

postępowanie prowadzi organ właściwy – wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Może on 

w formie pisemnej, upoważnić swojego zastępcę, kierownika lub inną osobę z jednostki 

organizacyjnej gminy, do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa 

w ust. 1 rozporządzenia, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz decyzji. 

Z przedłożonych kontrolującym upoważnień wynika, że w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Cybince postępowania w sprawie świadczenia dobry start prowadzi kierownik 

Ośrodka oraz 4 pracowników. Wszystkie przedłożone upoważnienia obejmują prowadzenie 

postępowań jako organu właściwego w sprawach świadczenia dobry start, a także wydawanie 

rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywanie informacji o przyznaniu świadczenia dobry 

start. 

Zatem pracownicy prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń dobry start 

posiadali upoważnienia, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 

„Dobry start” (Dz. U. poz. 1061).  

 

2. Zasadność  przyznawania świadczenia dobry start 

 

Kryterium: legalność i rzetelność: 

Miernik 1: Czy jednostka kontrolowana przyznawała świadczenie dobry start zgodnie 

z obowiązującymi przepisami? 

 

Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł przysługuje rodzicom, opiekunom 

faktycznym, opiekunom prawnym oraz osobom uczącym się – raz w roku. Świadczenie dobry 

start przysługuje na dziecko do ukończenia: 

1) 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny; 

2) 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny  w przypadku dzieci 

legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

W przypadku, gdy dziecko w wieku od ukończenia 20. roku życia w roku, w którym 

kończy się dany rok szkolny nie legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym 

stopniu niepełnosprawności, świadczenie dobry start przysługuje również na to dziecko do 

ukończenia przez nie 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny. 
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W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką 

naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących 

w  rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę 

świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty 

przysługującego świadczenia dobry start. 

Zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia świadczenie dobry start nie przysługuje: 

1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, 

schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, 

szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne 

utrzymanie;  

2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują 

odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, albo osoby 

uczącej się. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start. 

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa 

przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego 

świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji. 

Zgodnie  § 33 rozporządzenia realizacja programu dobry start przez gminę jest 

zadaniem z zakresu administracji rządowej. Świadczenie dobry start, w tym koszty jego 

obsługi, są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszt realizacji 

programu przez gminę wynosi 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które 

ustalane jest prawo do świadczenia dobry start. Na wynagrodzenia i inne środki dla osób 

realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80% 

dotacji otrzymanej na koszty realizacji programu. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń 

dobry start w trakcie danego roku budżetowego nie mają wpływu na wysokość kosztów 

realizacji programu dobry start. 

Z danych przekazanych przez OPS w Cybince w sprawozdaniu rocznym SDS-G 

za 2018 r. od 1 lipca 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. złożonych było 572 wnioski, w tym 

złożonych w formie elektronicznej 184 wnioski. Jak wykazuje jednostka w ww. sprawozdaniu 

w 2018 r. wypłacono 816 świadczeń łącznie na kwotę 244.800 zł.  

Podczas kontroli analizie poddano losowo wybraną dokumentację 41 osób, którym 

przyznano świadczenie dobry start (zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi doboru 

próby na kontrole w 2019 r.) -  co czternastą teczkę z listy osób, którym na dzieci wypłacono 

w 2018 r. świadczenie. Stwierdzono, iż wszystkie skontrolowane przypadki Ośrodek 

rozpatrzył w pełni pozytywnie. W aktach spraw znajdują się wypełnione wnioski, a także 

Informacje o przyznaniu świadczenia dobry start. Informacje te podpisane są przez trzech 

pracowników OPS w Cybince, posiadających upoważnienie Burmistrza Cybinki wydane 

zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061). 

Upoważnienia te uprawniają do pełnej realizacji programu „Dobry start”.  

W toku kontroli ustalono, iż w 28 przypadkach (spośród 41 teczek skontrolowanych)  

przyznano świadczenie dobry start na jedno dziecko, w 12 przypadkach na dwoje 

dzieci, w 1 przypadku na troje dzieci. Łącznie przyznano świadczenie dla 55 dzieci, w tym 

dla uczniów szkoły podstawowej – 36, dotychczasowego gimnazjum - 6 dzieci, liceum 

ogólnokształcącego – 2, szkoły ponadgimnazjalnej – 2,  technikum -7 i specjalnego ośrodka 

szkolno – wychowawczego - 2. W dwóch ze skontrolowanych przypadków przyznano 

świadczenia dobry start na dzieci niepełnosprawne. Świadczenia Dobry start, 

w kontrolowanych przypadkach, przyznano dla 2 dzieci w wieku 7 lat i odpowiednio: dla 3 – 

w wieku 8 lat, 6 – w wieku 9 lat, 1 w wieku 10 lat, 6 – w wieku 11 lat, 5 – w wieku 12 lat, 6 – 
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w wieku 13 lat, 9 w wieku 14 lat, 5 - w wieku 15 lat, 3 – w wieku 16 lat, 5 – w wieku 17 lat, 

3 – w wieku 18 lat i 1 – w wieku 19 lat.   

Skontrolowane Informacje o przyznaniu świadczenia dobry start wydano w oparciu 

o kompletnie wypełnione wnioski. Zatem, Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince, 

we wszystkich skontrolowanych przypadkach przyznał świadczenia dobry start dla osób 

uprawnionych i rozpatrywał złożone wnioski zgodnie z przepisami określonymi 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 

warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.  

 

 

3. Terminowość przyznawania i wypłacania świadczeń dobry start. 

 

Kryterium: legalność i rzetelność: 

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

skontrolowanych. 

Miernik 2: Liczba terminowo wypłaconych świadczeń dobry start w stosunku do liczby 

rozstrzygnięć skontrolowanych. 

 

Zgodnie z § 26 ww. rozporządzenia w przypadku nieprawidłowo wypełnionego wniosku 

podmiot realizujący świadczenie dobry start wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub 

uzupełnienia w wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie 

się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. W przypadku gdy 

wnioskodawca złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń, podmiot 

realizujący świadczenie dobry start 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 wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia dobry start 

osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start jest obowiązana do niezwłocznego 

powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie. Osoby otrzymujące 

świadczenie dobry start, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do 

udzielania, na żądanie organu właściwego, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności 

mających wpływ na prawo do świadczenia dobry start.  

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 

1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków 

składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego 

roku. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.  

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, 

zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, świadczenie 

przysługuje, jeżeli w ww. okresie toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia 

o niepełnosprawności.  

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia 

następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy 

czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz 

z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata 

przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września. 

 

Wnioski (41 sztuk), które zostały objęte kontrolą wpływały w lipcu, sierpniu i po 

dwa we wrześniu i w listopadzie 2018 r. Rozpatrzenie wniosków następowało w terminie 

do 17 dni od dnia złożenia wniosku, w dwóch przypadkach wnioski zostały rozpatrzone 

w dniu ich złożenia. Średni czas rozpatrywania wniosków skontrolowanych wyniósł 8 dni. 
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W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu 2018 r., zgodnie z Informacją 

o przyznaniu świadczenia organ wyznaczył termin wypłaty do 30 września 2018 r., 

w przypadku wniosków złożonych we wrześniu  i listopadzie 2018 r. – odpowiednio 

w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosków. W tych terminach zrealizował wypłaty 

świadczenia dobry start.  

Zatem, Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince, we wszystkich skontrolowanych 

przypadkach rozpatrywał złożone wnioski w terminach określonych przepisami 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry start”.  

 

4. Prawidłowość sporządzania sprawozdawczości. 

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nałożył na organy realizujące zadania 

wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu „Dobry start”, obowiązek sporządzania sprawozdań z realizacji 

programu.  

Sprawozdanie resortowe o symbolu SDS-G za 2018r. dotyczy informacji na temat 

wykonywania zadań z zakresu rządowego programu „Dobry Start” za 2018 r., w szczególności 

dotyczy: 

 liczby wypłaconych świadczeń, w tym w ramach sprawowania przez rodziców opieki 

naprzemiennej, 

 informacji na temat należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia, 

 liczby złożonych wniosków ogółem, w tym liczbę wniosków złożonych za pomocą 

systemu teleinformatycznego, 

 liczby przyznanych świadczeń, 

 liczby rozpatrzonych wniosków, 

 poniesionych z dotacji celowej z budżetu państwa wydatków na wypłatę świadczenia 

dobry start i kosztów jego obsługi, w tym liczby osób realizujących program. 

 

Od początku funkcjonowania programu „Dobry start” jednostki realizujące Program 

obowiązane były do przekazywania sprawozdań rzeczowo – finansowych za pośrednictwem 

Centralnej Aplikacji Statystycznej w terminach określonych przez MRPiPS.  

Podczas kontroli analizie poddano sprawozdanie o symbolu SDS-G za 2018r. dotyczące 

informacji na temat wykonywania zadań z zakresu rządowego programu „Dobry Start” 

za 2018r., zamieszczone w CAS z danymi sporządzanymi na dzień 31 grudnia 2018r. 

z terminem przekazania dla gmin do 7 stycznia 2019 r. Z historii zmian sprawozdania, wynika 

że OPS w Cybince przekazał przedmiotowe sprawozdanie za pośrednictwem CAS 7 stycznia 

2019 r. o godz. 12:12.  

Dane przedstawione w sprawozdaniu za 2018 r. w trakcie kontroli zostały poddane 

analizie w zestawieniu z przedłożonymi raportami – rejestrami złożonych wniosków 

o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, w tym złożonych elektronicznie i listami 

wypłat. W sprawozdaniu jednostka kontrolowana podała, że do 31 grudnia 2018 r. złożono 

572 wnioski, w tym 184 wnioski złożono w formie elektronicznej. Dane te potwierdzają 

raporty sporządzone na prośbę kontrolujących - rejestr wszystkich wniosków złożonych do 

jednostki i rejestr wniosków złożonych do jednostki drogą elektroniczną.   

Ponadto kontrolujący dokonali porównania danych z przedmiotowego sprawozdania 

Część A „wydatki na świadczenie dobry start sfinansowane z dotacji celowej budżetu 

państwa oraz liczba przyznanych i wypłaconych świadczeń” z listami wypłat. Listy wypłat 

opiewają na kwoty: 
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 lista wypłat nr 1/Dobry Start/VII/2018 z 27 lipca 2018 r. – łączna kwota wypłat 

14.100zł, 34 świadczeniobiorców dla 47 dzieci; 

 lista wypłat nr 1/Dobry Start/IX/2018 z 11 września 2018 r. – łączna kwota wypłat 

105.000zł, 236 świadczeniobiorców dla 350 dzieci; 

 lista wypłat nr 2/Dobry Start/IX/2018 z 25 września 2018 r. – łączna kwota wypłat 

92.400zł, 212 świadczeniobiorców dla 308 dzieci; 

 lista wypłat nr 1/Dobry Start/X/2018z 23 października 2018 r. – łączna kwota wypłat 

23.100zł, 57 świadczeniobiorców dla 77 dzieci; 

 lista wypłat nr 1/Dobry Start/XI/2018 z 29 listopada 2018 r. – łączna kwota wypłat 

6.300zł, 16 świadczeniobiorców dla 21 dzieci; 

 lista wypłat nr 1/Dobry Start/XII/2018 z 28 grudnia 2018 r. – łączna kwota wypłat 

3.900zł, 11 świadczeniobiorców dla 13 dzieci; 

 

Łączna kwota wynikająca z przedłożonych kontrolującym list wypłat opiewa na kwotę 

244.800zł i jest zgodna z kwotą podaną w części A sprawozdania. Łączna liczba wypłaconych 

w 2018 r .przez OPS w Cybince świadczeń dobry start wynikająca z ww. list wypłat wynosiła 

816 i jest zgodna w danym przekazanymi przez jednostkę w sprawozdaniu SDS-G. Liczba 

świadczeń przyznanych równa się liczbie świadczeń wypłaconych. Zatem jednostka 

wypłaciła wszystkim przyznane świadczenia dobry start. 

Ze sprawozdania wynika, że OPS w Cybince nie miał sytuacji nienależnie pobranych 

świadczeń dobry start w 2018 r. 

Zgodnie z § 33 rozporządzenia realizacja programu dobry start przez gminę jest 

zadaniem z zakresu administracji rządowej. Świadczenie dobry start, w tym koszty jego 

obsługi, są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszt realizacji 

programu przez gminę wynosi 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które 

ustalane jest prawo do świadczenia dobry start. Na wynagrodzenia i inne środki dla osób 

realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80% 

dotacji otrzymanej na koszty realizacji programu. 

Jak wynika ze sprawozdania SDS-G za 2018 r. (część E) liczba dzieci, na które w OPS 

w Cybince wypłacono świadczenie dobry start wynosi 816. Zatem w 2018 r. gminie 

przysługiwał koszt realizacji programu w wysokości 8.160zł.  Na wynagrodzenia i inne środki 

dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina Cybinka w 2018 r. 

przeznaczyć powinna nie mniej niż 6.528zł (80% dotacji otrzymanej na koszty realizacji 

programu). Jak wynika ze sprawozdania wydatki na wynagrodzenia opiewają na kwotę 

6.791zł. Dane te potwierdza w wyjaśnieniu kierownik jednostki kontrolowanej podając, że 

pracownikom zaangażowanym w realizację programu „Dobry start” przyznane zostały 

dodatki specjalne.  

 Z powyższej analizy sprawozdania o symbolu SDS-G za 2018r sporządzonego 

w Centralnej Aplikacji Statystycznej  na dzień 31 grudnia 2018 r. wynika, że jednostka 

kontrolowana rzetelnie, prawidłowo i terminowo sporządziła sprawozdanie z realizacji 

programu „Dobry start”.  

 

 

Za kryteria oceny posłużyły: 

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

przyznawania świadczeń dobry start.  

 rzetelność – na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, iż kontrolowane 

zadania były realizowane w sposób rzetelny. Świadczenia dobry start przyznawane 

i wypłacane  były zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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Na tym kontrolę zakończono i dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 1/2019. 

Postępowanie kontrolne w zakresie zasadności przyznawania świadczenia dobry start 

i prawidłowości sporządzania sprawozdawczości w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 

2018 r. nie wykazało uchybień. Kontrolowane zadanie oceniono pozytywnie. 

Wobec przedstawionej oceny dotyczącej realizacji zadań w zakresie objętym kontrolą, 

odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: Burmistrz Cybinki 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Wojciech Perczak 

Wicewojewoda Lubuski 


