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ZamoŚć, dnia

PS-2.43r.6.2.2019

{.?.lipca 2OI9

r.

Pani
Kopenwas Celina
Kierownik Gminnego ośrodka
Pomocy Społecznej
w Tomaszowie Lubelskim
WYSTĄPIEhIIE POKoNTROLNE
Na podstawię art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia23 stycznia2}}9 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w wojew dztwie'w Niqzlrr, z art.20 ust. 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczęniachrodzinnych' oraz art. 16 ustawy z dnia 15 lipca
20Il r. o kontroli w administracji rządowej " w dniach od 7 czerwca 2019 r.
do 24 czerwca2019 r. przeprowadzona została kontrola planowana w trybie zwykĘm
w Gminnym ośrodkuPomocy Społecmej w Tomaszowie Lub.,ul.29-go Listopada l0,
22-600 Tomasz w Lubelski.

L

I.

Dane identyfikacyjne kontroli:

1. Kontrolę przeprow adził:

Pan Rafał Farion _ starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubelskiego
Urzędu Wojew dzkiego w Lublinie, Delegatura w Zamościu;
działĄąc na podstawie Upowaznienia nr PS-Z.0030.22.20I9 z dnia 5 częrwca2019 r.,
wydanego z upowuimienia Wojewody Lubelskiego ptzęz Zastęcę Dyrektora Biura
organizacji, Kadr i BudŻefu Urzędu Pana Sebastiana Paula (aha kontroli str IV).
Stosownię do art. 19 ust. 4 ustawy o kontroli w administracji rządowej,
kontrolujący oświadczył,Że nie istnieją okoliczności, uzasadniające wyłączenie go
zudziafuw kontroli w Gminnym oŚrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lub.
Kontrola zostaławpisana do ksiązki kontroli pod pozycją Il2019.
1.2. Zakres kontroli:

ocena realizacji zadafi wynikających z ustavły z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąiy i rodzin ,,Za Życiem''4, (nĘanej dalej ustawą) w zakresię:
sposobu i trybu postępowania w sprawie jednorazowego świadczenia z tlrtufu
urodzęnia się żywego dziecka z cięŻkim i nięodwracalnym upośledzeniem albo
nieuleczalną chorobą zagruŻającą Życiu, kt re powstaĘ w prenatalnym okręsie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

I.3. okres objęa kontrolq:
Począwszy od dnia wejściaw zycie ustawy, tj. 1 stycznia2DI7 r. do dnia kontroli
tj.7 czerwca2019 r.
t

.Dz.IJ. z2Ol7 r. poa.2234)
(Dr.IJ.
z2}l8 r. poz . 22ŻO zę zm)
'
(Dr.L).
z2OIl r. nr 185 poz.|Og2 zę
'
o
IJ
(Dr. . z 2016 r. poz. 1860 zę zm)
(tj

zm.)

II.

ocenakontrolowanejdziałalności:

Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

w

Lublinie,

prowadzący kontrolę w imieniu W_ojewody Lubelskiego, kontrolowaną działalnoŚć
ocenia pozytywnie z uchybieniami5.

III.

Opis ustalonego stanu faktycznego:

il I. 1. Asp

e

kt o rg anizacyj ny

r e alizacj

i zad an

ia

:

Zadania z ustawy o wsparciu kobiet w ciayĘ i rodzin ,,Za Ęciem'' sąrealizowane
w Gminnym ośrodku Pomocy Społecmej w Tomaszowie Lubelskim (zwanym dalej
GOPS lub ośrodek). W statucię ośrodkanadanym Uchwałą Nr XII/82|20|5 Rady
Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 18 stycmia 2016 r. W $ 5 pkt. 2 stwięrdzono' ze:
,,ośrodekrealizuje zadania własne i zleconę gminie wynikające z innych ustaw na
podstawie upowaŹnień udzielonych przez Wójta Gminy Tomaszów Lubelski, jeŻeli
wynikają otuę zprzepisów prawa [...]''.

w

z

zakresu kontroli realizowane były
na podstawie upowaznień udzielonych przęz Wójta Gminy Tomaszów Lubelski, przęz

okresie objętym kontrolą sprawy

rrlw pracowników Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowię Lubęlskim.

Kierownik GoPs Pani Cęlina Koperwas:
_ upowaznienie nr oo.0770.L.20l7 z dnia 10 murca 2017 r. upowazrriające
do prowadzęniapostępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach
doĘczących jednorazowego świadczenia o którym mowa w art. l0 ustawy z dnia
4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąŻy i ich rodzin o,Za Ęciem" (aha kontroli
str. V);
Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego GOPS
Pani Iwona Piechnik:
_ upowaznienie nr oo.0770.2.20l7 z dnia 10 marca 2017 r. upoważniające
do prowadzenia postępowania orazwydawania decyzji adminisfracyjnych w sprawach
doĘczących jednorazowego świadczenia o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia
4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w cia;Ży i ich rodzin ,,Za Życiem'' (akta kontroli
str. YI);

Nr 61 Wójta Gminy Tomaszów Lubęlski z

dn. 28 maja 2019 r.
prowadzenia postępowania
sprawach dotyczących
upowazniające
jednorazowęgo świadczęnia o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada20l6 r.
o wsparciu kobięt w ciayŻy i ich rodzin ,,Za Ęciem'', za wyłączeniem wydawania
w tych sprawach decyzji administracyjnych dla niżej wymienionych pracowników:

Zarządzenię

5

do

w

Przy formułowaniu oceny zostaĘ przyjęte następujące mierniki:

.
.
.
.

pozytywna _ gdy nie stwierdzono nieprawidłowości, a ewentualne uchybienia są sporadyczne i nie mają
wpłylvu na kontrolowaną działatnośó;

z

pozyĘwna

uchybieniami

-

gdy nie stwierdzono nieprawidłowości,a uchybienia mają charakter

powtarzalny lub występująw macntej liczbie;

pozytywna

z

nieprawidlowoŚciami

-

gdy stwierdzono nieprawidłowości,ale nie miaĘ

zasadnicze go lvpły}vu na kontrolowaną działalność;

negatywna

one

- gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zasadniczy wpłw na kontrolowaną działalność.

- Refęrent ds. funduszu alimentacyjnego Pani Ewelina Buczek,
- Samodzielny referent Pani Dorota Cisek,
_ Inspektor ds. świadczęnrodzinnych Pani Angelika MaĘszek,
_ Referent ds. świadczeń wychowawczych Pan Adam Saputa,
(powyższe zarzqdzenie stanowi akta kontroli str. VI|.

regulaminu organizacyjnego ośrodka, wprowadzonym w Ęcie
Zaruądzeniem Kięrownika Nr 3/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r., zatwierdzonym
Zarządzeniem Nr 74/2019 z dn.17 czervłca2019 r. Wójta Gminy Tomaszów Lubelski,
określono strukturę wewnętrzną jednostki, w tym utworzenie w pkt. 1 lit. c Działv
świadczęń rodzinnych oruz funduszu alimentacyjnęgo. Zgodnie z s 6 pkt. 3 lit. e
do zadń działuna\eŻy m.in.: koordynacj azadń z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku

w s 2

o wsparciu kobięt w ciązy i rodzin "ZaŻyciem".

Ustalono, Że na dziefl, kontroli rcalizacją zadah wynikających z ustawy o wsparciu
kobięt w ciąŻy i rodzin "ZaĘciem'', zajmują się:

Rodzinnych i Funduszu
Alimentacyjnego zakres czynnośćz dnia 19 częrwca2Dl9 r. (aha kontr. stn VIII/I-3);
_ Pan Adam Saputa _ Referęnt ds. świadczęitz programu 500 plus, zakręs czynnośó
z dnia 19 czewłca2019 r. (akta kontroli str. IX/1'3);
- Pani Angelika MaĘszek _ Samodzielny Ręferent zakręs czynnośćz dnia 19 czerwca
20t9 r. (aha kontroli str X/1-3);
_ Pani Dorota Cisek Samodzielny Referęnt ds. dodatków mięszkaniowych
i energetycznych oraz świadczęhZ programu ,,Dobry start'' zakres czynnośćz dnia
19 czerwca2}Ig r. (afua kontroli str XI/l-j);
_ Pani Ewelina Buczęk Pracownik socjalny /Starszy ręferent ds. funduszu
_ Pani Iwona Pięchnik

_ Kierownik Działu Świadczeń

alimentacyjnego/ Referent ds.
kontroli str. XII/ I -7);

KDR

zakres czynnośćz dnia 19 czerwca 2019 r. (akta

W trakcię kontroli dokumentację udostępniali i wyjaśnień udzięlali: Kięrownik
GOPS Pani Celina Koperwas orM Kierownik Dziafu Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimęntacyjnego Pani Iwona Piechnik.

KaŻdy świadczeniobiorca ma odrębną teczkę, gdzie gromadzona

jest
dokumentacja. Akta są przechowywanę w szafię na dokumenĘ w pokoju zamykanym
na klucz do którego dostęp mają tylko upowaznieni pracownicy.

III.2. Realizacja zadań organu właściwegow zakresie ustalania uprawnień
do świadczenia:

Analizy prawidłowościpostępowań w zakresie ustalania prawa do świadczęnia
dokonano na podstawie nw. postępowń administracyjnych, zakoitczonych decyzjami
ostatecznymi o numerach:

1.
2.
3.
4.
5.

Decyzjanr
Decyzjanr
Decyzjanr
Decyzjanr
Decyzjanr

z dn. t4.04.20l7 r.
z dn. 24.05.201 8 r.
ŚR:v.ł045.00852.08.20l8 z dn.17.08.20l8 r.
ŚR:v.ł045.00687 .0l.20t9 z dn.24.0l.2Ol9 r.
ŚR.lv.ł 045.00772.04.20|9 z dn. 24.04.2019 r.
ŚR.tv.ło45.OO722.O4.20|7
ŚR.ry.ł045.0080l.05.20 l 8

(cserolropie skontrolowanych decyzji, stanowiq ąkta kontroli str.

ilII/I-S).

III.

2.

1.

Informacie ogólne:

W okresie objętym kontrolą, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia
tozpoczęcia kontroli tj. 7 czerwca 2019 r. w kontrolowanej jednostce złoŻono
7 wniosków dotyczących ustalenia prawa do jednorazowego świadczęnia z tytułu
urodzenia się zywego dziecka z ciężkim i nięodwracalnym upośledzenięmalbo

nieuleczalną chorobą zagrńającą Życiu, które powstaĘ w prenatalnym okresię
rozwoju dzięcka lub w czasię porodu, z częEo w 5 przypadkach postępowanie
zakoilczyło się wydaniem decyzji pozytywnych. W ramach koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego 1 sprawę przekazano do Wojewody Lubęlskiego _
po stęp owan ię zakof lczone decyzj ą prry zrraj ąc ą.
Wydano l decyzję odmowną w rwiązku z brakiem możliwościstwierdzenia
u dzięcka, na podstawie złoŻonej przęz wnioskodawcę dokumentacji' cięzkiego
i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrńającej Ęciu które
powstaĘ w prenatalnym okręsie rozwoju dzięcka lub w czasie porodu (załączone
do wniosku zaŚwiadczęnię nie spełniało wymogów wynikającychz zapisów art. 4 ust.
3 ustawy).

kontrolowanej jednostce w analizowanym okresie nie wydawano decyzji
zobowiązujących do zwrotu nienaleznie pobranych świadczeń.

W

III.2.2. Analiza wniosków i gromadzenie dokumentacii:

ustalono, ze wnioski składane byĘ na urzędowych wzorach
formularzy określonych w rozporządzęniu Ministra Rodziny, Pracy Polityki
Społecznej z dnia 2l grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe
świadczenię z brtufu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano cięzkie
i nieodwracalne upośledzeniealbo nieuleczalną chorobę zagraŻającą Ęciu. którę
powstĄ w prenatalnym okresie rozwoju dzięcka lub w czasie porodu.ó
Do wniosków opatrzonych podpisem wnioskodawcy oraz pieczęcią datą
wpĘwu, dołączone zostaĘ dokumenty, zgodnie zę stanem prawnym obowiązującym
w dniu wydawania decyzji. Kontrolujący nie wnosi uwag do gromadzonej
dokumentacji.

W toku kontroli

i

z

III.

2.

3. Tbrminowość rozpatmw ania spraw :

Rozpatrywanie wniosków oraz wydawanie decyzji administracyjnych odbywało
się z zachowaniem terminów określonychw K.p.a. oraz ustawie o świadczeniach
rodzinnych (zgodnie z odesłaniem zawarĘm w art. 10 ust. 13 ustawy o wsparciu
kobięt w ciayŻy i rodzin o,ZaĘciem").
III. 2.4. (Istalanie uprawnień :

Prawo do jednorazowego świadczęniaz Ęt.lłu urodzenia dziecka, u którego
zdiagnozowano cięzkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
zagruŻającą jego Ęciv, które powstĄ w prenatalnym okresię rozwoju dziecka było
ustalane, co do zasady, zgodnie z obowiąn4jącymi przepisami ustawy w prawidłowej
wysokości.
Zgodnie z art. l0 ust. 2 ustawy jednorazowe świadczenie przysfuguje matce lub
ojcu, opiekunowi prawremu albo faktyczlemu dziecka, bez względu na dochód.
Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin

u

(Dr.IJ. 22016 r. poz. 2234)

dziecka (art. 10 ust. 4 ustawy). We wszystkich skontrolowanych sprawach wniosek
zostałzłoŻonyptzęz osoby uprawnione w przewidzianym ustawowo terminię.
Ponadto świadczenie przysługuje jeżeli matka pozostawała pod opieką medyczną
nie pómiej niŻ od l0 tygodnia ciąŻy do dnia porodu. Fakt tęn potwierdza się
stosownym zaświadczeniem lękarskim lub wystawionym przęzpołoŻną (na podst. art.
9 ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych). Stosownę oświadczenię dołączanebyło
w skontrolowanych sprawach.
WaruŃiem otrzymania świadczęnia jest również posiadanie zaświadczenia
potwierdzającego cięzkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieulęczalną chorobę
zagtuŻającąĘciu, które powstaĘ w prenatalnym okręsie rozwoju dzięcka lub w czasię
porodu - wystawionę ptzęzLękarzaubezpieczenia zdrowotnego (zgodnie z art.4 ust. 3
aktach skontrolowanych spraw znajdowĄ się przedmiotowe
ustawy).
zaświadczenia spełniaj ące określone ustawą wymogi.

w

III. 2. 5. Sposób wvdaw ania decvzii:

Jedną z Wmaganych cech decyzji administracyjnej jest właściweoznaczenie
organu administracji publicznej wydającego decyĄę (art. 107 $ l K.p.a.). organem

administracji publicznej właŚciwym w zakresie prowadzenia postępowania
w kontrolowanym zakresie jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Skontrolowane
decyzje zawieraĘ właściweoznaczęnie organu administracji publicznej tj. Wójt
Gminy Tomaszów Lubelski. Sentencje sformułowano w sposób jasny i precyzyjny.

Kontrolujący nie zg}asza uwag, co do przestrzegania w kontrolowanej jednostce
przepisów K.p.a. w zakresie odnoszącym się do konstruowania decyzji
administracyjnych, poza niŻej wymienionymi.
W podstawie prawnej decyzji zbędnie powoływano:
- upowaznienie W jta Gminy Tomasz w Lubelski, poniewaz wynika ono wprost
z przepis w ustawy _ wystarczające jest tutaj powołanie art. 20 ust. 3 ustawy
o świadczęniach rodzinnych _ regulującego kwęstię wydawania upowazniefi przez
organ w przedmiotowej sprawie;
dotyczą one ty1ko spraw
art. 21 22 ustawy o świadczęniach rodzinnych
z:łłiązanychz koordynacją system w zabezpieczęnia społecznego' co w omawianych
decyzjach nie ma miej sca;
- częśustęp w z art. 23 _ organ powołałust. 2-3f' czy|i przepisy regulujące spos b
postępowania w r Żnych sytuacjach, gdy tymczasem, podstawa prawna powinna
dotyczyÓ konkretnej sprawy; dotyczy to r wniez ust. 4 z w całościpowołanym
pkt.3 oraz art.23b.

-

-

i

Ponadto stwierdzono:
- w decyzji nr ŚR.Iv.4o45.00687.0I.20l9 z dn.24.Ol.20l9 nieaktualny publikator
ustawy o świadczeniach rodzinnych_ data wygaśnięcia powołanego tekstu
jednolitego, to 28. l 1.2018 r. otaz nieaktualny publikator K.p.a. _ data wygaśnięcia
powołanego tekstu jednolitego, to 01.10.20l8 r.

w decyzji nr ŚR.tv.4045.00772.04.2019 z dn.24.O4.2oIg nieaktualny publikator
K.p.a._ data wygaśnięciapowołanego tekstu jednolitego, to 01.10.2018 r.
_

W pouczeniu

l

skontrolowanej decyzji zawarto błędny zapis: ,,od niniejszej
decyzji słuzy prcrwo do wniesienia odwołanią [...J zą pośrednictwem tutejszej

InsĘtucji [...J

''.

Zgodnie

z

urt. 129

$l

K.p.a. odwołanie moŻna ńoĘÓ

,ga pośrednictwem organu, który yvydał decyzję'', w Wfr przypadku organem jest Wójt
Gminy Tomaszów Lubelski orazzapis: ,,[...] w tęrminie 14 dni od daty doręczenia'',

zgodnie z art. 111 $ 1 K.p.a. powinno byó ,,od dnia doręczęnia''.
III. 2. 6. Doreczanie decvzii:

Stosownie do wymogów K.p.a. odbiór decyzji potwierdzany był datą otaz
podpisami świadczeniobiorców na pocztowych potwierdzeniach odbioru.
III. 2. 7. Realizaci a decvzii fuvpłata| :

Stwierdzono, Że Gminny ośrodekPomocy Społecznej w Tomaszowię Lubelskim
wypłacał świadczeniaw prawidłowej wysokości wynikającej z orzęczęnia decyzji
administracyjnych, tj. kwocie 4000 zł. Realizacja następowała w formie przelewów
na konta bankowe podane przęz świadczeniobiorców.

IV

Wnioski i zalecenia pokontrolne:
Na podstawię art. 46 ust. 3 pkt. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej
proszę o wykonanie następujących zalęcęfl:
1. Konstruować decyzję administracyjne zgodnie z art. 107 K.p.a. w odniesieniu
do wyboru podstaw prawnych oraz zapisów w pouczeniu.
V Pozostałe informacie i nouczenia:
Informując o powyŻszym, zgodnie

z

art. 49 ustawy

o kontroli w administracji

rządowej proszę w tęrminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia
o złoŻęnię informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zalęcęfl
pokontrolnych orazpodjętych działaniachlub przyczynach niepodjęcia Ęch działań.
Jędnocześnieinformuj ę, Że od wysĘpienia pokontrolnego nie przysfugują środki
odwoławcze.
7up.
SebnsłIrr'?aul"

eut#cffi$$[i$f#-.ffirndin

(podpis/y kontrolera/ w)

otrąvmują:
- Adresat.
-

Na.

Do wiadomości:
- W jt Gminy Tomasz w Lubelski
Pani Marzena Czubą _ Gancarz.

(pod pis kierownika jed nostki kontrolujqcej)

