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neue organizacyjne pneprowadzania kontroli
Ocena prayndiowośor ieaiizaqi zadania zleoonego z zakresu
aorninistrecit rządowej, ooiegayąoego na przyznawaniu wyplacaniu
jednorazowega świadczenia z tytutu urodzenia się duecka u którego
zdiagnozawanu ciężkie nieodwraeaine upośledzenie albo nienieozeiną
chumbę zagrażaiąoą zyciu, ktore powstaiy w prenatainym okresie
mzwoyu dziecka lub w czasie porodu w Miescie Eędun w okresie
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Jodnasikakonunlwana

Miasto Będzin
Unąd Miasta Będzin
ul M Listopada 20, 42.500 Będzin

Kievawuikpdnuxkki

Pan Lukasz Komoniewski _ prezydent Miasta Będzina

mooms,
Okre;

„.eu kwlmią

od

i

Zeswiknnłroicińw

„rumianku

slycznta 2010 n do ai grudnia 2018 r.

,

Malgorzata Zimoch
inspeklor wnyewodzki w Wyuziaie Rodziny
Poiityki Spolecznej Siąskiego Urzędu Wojewodzkiego w Katowicach A
kierownik koniruii upoważnienie nr PSIa.0030 192019,
. Meigorzata Aniszewska - inspektor wojewódzki w Wyozreie Rodziny
i
Poirtyki
Śląskiego
Spolecznej
Urzędu
Woyewodzkiegu
w Katowrcaoh, upoważnienie nr Psia 0030.20.20is
i

Pumawzpimna
dnprzepmwadwiakunlmh

art. 20 ust i pkt 2 uslewy z oma 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
administracji rządową w wolewodztwreu
-art 6 ust 4
orne 15 hpca 2011 in o kommh
ustawy
w administraql nądcwefzt
_

i

|)le

earl

10

:

ust 13ustawyzdnieAiisłapadaZD16r owsoamukobretw

ciąży mdm 'z; zyciem"3 w zw z art. 20 ustawy z unia 20 listopada
!

2003 r o ŚwIadCZemach rndzinnych'.

Vermin

od 25 do 25 wrzesnia 2019 r

koniu

[Akta Kontmli
II.

str 879]

Ocena ogólna do zakresu skumrolowanej działalności
coeniarn n-gatywnies prawidłowaść reahzacji zadania zlewnego

Deanaugnina

z zakresu adminislraqi nądawe], poiegayącego na przyznawaniu
iwypiacenru jednorazowego świadczenie „ze Życiem"
Miasto
Eędzm pad względem kryterium legalności i rzeteinosci

|)an

w, Dz U.12019r.poz›1664
ft] msu zzuii ; nr txs„poz,

iuuzpoz'n zm
X„ Dz 1) 7.2019
poz.473.zwuuuduiey ustom, morena/nu
*
i, D7 momo 2229 7 późn zm.
Ocena ogoiuu „kotom st; do komu stnnu yuwnng okaz uwurunkownn orgnmzueyynycii . kadmwych,
pmwidłowosm pruwadzmego więpowume, wydawama uequ, , ummxmści zalatwiania
mraw,
prnmdłnwośm przyznawaniu wypłacania Jednommwtgn ŚWmdczcnu,1= zycteni"

„

*

z

mmama uyknllltląca
zadania z zakrgu

Miejski

pojętego kominie

Ośrodek Pomocy Spolecznej w Będzinie

cząstkowych obszardw
Powyższe ocena ogolna wynika z ocen
uzasadnienie przedstawiono
objeiycri kontrola, ktorycli szczegolowe

ustalenia stanowapa
podstawę do peany

ponizej
Osoby acaouieczialne
za wykoryiian a zadan
z danego zakresu konirei

Komonlewskl,
Prezydent Miasta Będzina - Pall Lukasz
w Będzinie
Dyrektor Miejskiego osrodka Pamocy Spolecznej
Peril Patnyaja Gruca-Holola

,

w przypadku stiyiordzorycn

nieprawidlowosci
III.

Oceny caastkewe skontrolowanej dzialalnosci
na których zostaly oparte:

do badanego onsaaru ze wskazaniem uualeftr

kadrowych.
ocena stanu prawnego oraz uwarunkowań organizacyjnycn
i

iu Dbszarkorllull
Geena uaskizwa
dn danego eoszaiu
Kamerka wrkorupca
zadania z Duszart
ooyetego

koma

ustalenia 'tawlrlące
podstawe e_ oceny

Negatywna

Miejski Ośrodek Pomucy Społecznej w Będzinie

na
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegajaoe
śwladclerlle z tytulu urodzenia
przyznawaniu wyplaeaniu jednorazowego
i
nieodwracalne
się dziecka, u ktorego zdlagnozowallo ciężkie
ktore powstaly
uposledzenle albo nieuleczalnaclioronę zagrażającązyciu
lub w czasie porodu ktorego
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka
w miescie Bedzin
wykonanie zlecono gminie na mocy ustawy materialnej
utwonony na
realizuje Miejski osrodek Pomocy Spolecznej w Będzinie
i

z dnia
podstawe Ucnwaly nr XISŻl/QO Miejskiej Rady Narodowej w Będzinie
28 lutego 1990

r

[Akta kontroli

str tes]

dokumentami określającymi zasady funkcjonowania
Podstawuwyml
Statut oraz Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka
jednostki

są

Pomocy w Będzinie.

%

osrodka wprowadzony zostal

rn in

Ucnwala

Rady Miejskiej Będzlna z dnia za wrzesnia zenon
zdnia zt wrzesnia zoter
a nastepnie zmieniony Uchwaląnr XXV/18712016
nie wprowadzono
Zespol kontrolny stwierdzil ze do aktualnego statulu
ll
pt Przedmlol
realizaeji sWiadczenla Dbjęlego kontrola, gdyż w punkcle
padslavmwym
dzialalnosci MOPS Bedzin w g 4 napisane jest ze
zadania
z ustawy o
wynikające
przedmiotem działalnoścl Ośrodka są
zadan nie
wsrod
r wynikające z innych ustaw: ( . . ›,

anllvllel/moe

pomocy spolecznej
wymieniono kontrolowanego zadania Za zyciem'
osrodka wynika, ze
Przyczyna: z informacji uzyskanej od Dyrektora
dnia 30 122016 r.
„zarządzenlem Dyrektora MOPS Bedzin nr 34/2015 z
w prawo wprowadzenia aneksu do Regulaminu Organizacyjnego
wprowadzono na
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Będzinie
Spolecznej
Ośrodka
Pomocy
podstawie 5 tl pkl t statutu Miejskiego
i

fr

w Będzinie oraz 5 9 list i pkt e ppkt [) Regulaminu
Organizacyjnego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Będzinie Aneksu nr to A do
Regulaminu Organizacyjnego MOPS Będzin Treść aneksu wpmwedzalo
zmiany dotyczace dodania w 5 24 ppkt 1 Regulaminu Organizacyjnego
tresci: Prowadzenie postępowania w
sprawie jednorazowego świadczenia
z tytutu urodzenia się żywego dziecka w trybie uetawyz dnia 04 listopada
2016 r. o wsparciu kotiiet w ciąży i rodzin .Za zyciem" Powyższe
uznane
zostalo w procesie konsultacji z nadzorem prawnym
zaangazowenym

obsluge prawna tutejszego osrodka za zacnowanie wyczerpujące i
w kontekście realizacji świadczenia .Za zyciem" (. ,)
iniomiuj'emy, I! do statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej
w Będzinie zostanie dodany zapis uwzględniający
realizację zadania „
jednamzawe swiadczenia z tytulu urodzenia się dziecka (. .)”.
Skutek: brak w statucie Miejskiego osrodka Pomocy Spoiocziiej
w Będzinie zapisu zadania dotyczacego reatizacji
jednorazowego
ŚWiadtzenia za zyciem'
w

wlasciwe

w

%

W okiesie objętym kontrota oooWiazywaty
następująco
Miejskiego Osrodka Pomocy Spoleanej w Będzinie:

- Regulamln

Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem nr 34/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Będzinie z dnia
30 grudnia 2016 r. wsptawie wprowadzenia aneksu nr to Ado
Regulaminu
Organizacyjnego
Miejskiego
Ośrodka
Pomocy
Spolecznej
w Będzinie ktory to dodaje w rozdziale 6 5 ze ppkt
prowadzenie
ij
postępowania w sprawaoii jednorazowego swiadczenia z tytutu umdzenia
się żywega dziecka w trybie ustawy z dnia 04|i510pada 20161. o
wsparciu
kobiet w ciazy rodzin .Za życiem"
i

. Regutamin Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem nr 330017
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Spoiecznej w Będzinie z dnia
29 stycznia 2017 r w sprawie wprowadzenia w Życie teksltl jednoiitego

Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej
Ww regulamin w zakresie zadan Dziaiu Sunadczeri
Radzinnych
Alimentacyjnycn wymienia min ieatizowanie ustawy
o wsparciu kobietw ciazy rodzin .Za życiem',
Ponadto regulamin organizacyjny Ośrodka byt na biezaoo aktualizowany
kolejnymi aneksamio numeracti od i do 7.

w Będzinie.

i

i

Ww

regulaminy organizacyjne zostaly zatwierdzone przez Dyrektora
MOPS Będzin
[Akta kontroli str.

754931

Wobec powyższego należy stwierdzić, że akty prawne stanowiące
o dziatalnosci kontrolowanej jednostki tj Statut nie zawiera w tresci
zapisbw o ieatizacji kontrolowanego zadania natomiast Reguiamili
Organizacyjny Miejskiego osrodka Pomocy sootecznej w Będzinie
uwzglednia ww. zadanie, zatem jest on prawidlowy zgodny z wymogami
oraz obowiązującymi przepisami.
I

Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy w Będzinie od

jest Pani Patrycja Gruca-Hotota.

is czerwca 201 tr

[Akta

kontiotietr 2221

Mreyskrm Ośrodku Pomocy
Zgodnte z przyyęta struktura organrzacyynaw
postępowań w sprawaon
Spoleczney w Będztnte prowadzemenr
2018 r zajmowato ate taoznte
rednorazowego ŚWtadnzema „Za Życiem" w
Dz'talu Swtadczer't

krerownrkiem
z Dyrektorem. Zastępcą Dyrektora
zatmdntonyctr na podstawe
Rodztnnych tAtrrnentacyrnycn 7 pracowntko'w
od Dyrektora Ośmdka
urnow o prace z tym. ze z rntonnacrr uzyskane)
postepowama, gdyz
wyntka rz pracownrk „mody nre prowadzrt tego typu
pyta nreotreona
rne oyto takrey knntecznos'cl”, ponadto „porn
21 07 2017 r (ur/ap wypoczynkowy) od
w pracy od 10072017 r do
od 20 02 2010 r do
24.07 2017 r do 19 02 2010 r rzwotnr'enre takarskr'e),
urtopre
maorerzyr'rskr'rn,
00 05 2019 r, przebywa/ąc na urtopre "
rodzrore/skrrn, a takze urtopre wypoczynkowym
'r

1

(„)

~)

'
Wzakresactrczynnoscr pracownrkdwś
.
admimstracyynyotr dot
deoyzy
wydawanre
(.
')„wskazanona
Natomiast upowaznieme z drt'ta
yednorazoweoo śwtadczenta „Za Życtem”
do prowadzema
0201 zot7 r, nadane 01791 Prezydenta Miasta Będz'rna
śwtadczertia z tytutu urodzenra ste
poslępowart w sprawack tednorazowego
admtmatracyynycn
decyzyt
żywego dzrecka wytacza wydawanre
Zdamern zespotu
postanowren | zaśwtadczer't o tym pracowmkdw
yest tuzbtezny
pracownikow
kontrotnego zakres czynnosci ww.
Mrasta Będzrn
z umocowantern prawnym nadanym przez Prezydenta
do wydawanra decyz]i
pomewaz praoownroy maya wytaczone prawo
nie wydayądecyzyr
w sprawte śwtadczema „Za życiem' Ponadto praoowmcy
zakresie tytko przygotowu]ą proyekty decyl]!
powyzszym
w
„Za zyctem”
adm'rnistracymycn w sprawie jednorazowego 'swradozenta
kterowrtrk Dzratu
ktore podptsuye | wydare z upoważmema Ptezydertta np
Ośrodka
Śwtadczeń Rodzmnycn Atrroentaoyynyotr tod Dyrektor
osrodka wynrka że
Przycxyrta: z intomracyt uzyskane) od Dyrektora
DŚRtA t) (
„Zakresy czynnośct wspomnranycrr ( ) pracowników
wydawenre decyzj)
., zawrarayą czynność
)ako ozynrros'c' teonnrozna ry
adrnr'nr'straryynyon rozumranycrt
dta
przekazane/wręczenie deoyzyr'osobre uprawnroney Zakres upowaznrer'r
te pozoawrone sa
tyon oso'o w sposób preoyzyyny detrnruy'e ze osooy
decyzyr.
uprawnrert do tego etementu postępowanra t) wydawane
wsze/kre
nrezoedne
mzumtanej yako sporządzenre decyzyr posradayace
wynrkarąoe z przeprsow kodeksu postepowanr'a
elementy ronname
sformutowart
admt'msrracy/nego (an 107) etrskoznacznosc' zasrasawanych
rz wymr'enrone osoby posradaya
w zekresre ozynnos'cr mog/a zasugerowac:
umocowania prawne do tego typu ozynnos'crź w zwrązku z powyższym
czynnos'or'
otorac pod uwagę sugestre zespolu kontrotująoeoo, zakresy
t'me
oudzny
zostana zmodynkowane, tak aby ten zapr'sy dyryyednoznaczne
r

r

,

,

wąrp/tw0śm rnterpretaoyynycrr"
Skutek: zakres ooowrązkow pracowników(
na wydawanru decyzyr admrntstraoyynycn
~) potegayący
wytaczayacą
postanowren zaswradczen rest sprzeczny z czynncśctą
zas'wtadczen
postanowrer'r
wydawanre deoyzyr admrntatracytnyctr
r

r

wyntkayaoą z
)* [(usuntęcte danych ze względu na
uchronę danyctt osooowycn
Romomądzente Parlamentu Europeyskreoo |
Rady (UE) 20167679 (Renoma
2010 119 1)1
(

,

rcn

upoważnren

Pracownicy poza wykonywaniem ww zadan zieoonycri obiętyati
kontroia
posiadaiąw swoicii zakresacri czynnosci także wykanwvariie innycti zadari
rnin, zwiazanycri z obstnoa śWiadaeń „dobry stan"
czy swradczeri
rodzinnycn zasitkow dia opiekuna, swiadczen wychowawczych

iswiadczeri z iunduszu aiimentacyynego.

w okresie obiętyni kontrota do zreaiizowania zadania osrodek nie
zatrudniat dodatkowch pracownikow na podstawre umow
cywinoprawnyori

[Akte kontroii

str 33,

w okresie objętym kontrolą na podstawie art 20 ust

ma, 56- 2791

3 ustawy z dnia
świadczeniach
o
rodzinnych (tekst iednoiity Dz u
zzorem poz 15152pózrizm) wzwiązkuzart 10 ust tsustawyzdnia
17 iistooada zmar o wsparciu kobietw
ciazy rodzin „Za życiem” (DZ D
z 2016 r, poz idsuk Prezydent Miasta Będzina udzieiii
upowaznienia
anOr 0052 1.1 2017w dniu 2 stycznia 2017r
, Pani Patrycji GmcyrHciocie _ Dyrektorowr Mieiskiego osrodka Pomocy
Spoiecznei w Będzinie
- Panu Adamowi Szydtowskiemu
- Zastępcy Dyrektora Mieiskiego
Ośrodka Pomocy scotecznei w Będzinie
. Pani Barbarze Stawoizynskiei - Kierownikowi thalu Świadczeń
Rodzinnych Aiimenkacyinycn w Mioiskim Ośrodku Pomocy Spoteczney
w Będzinie

ze iistopaoa 2003

ro

i

i

do prowadzenia postepowari w sprawach
yednorazowego Świadczenia
z tyiuiu urodzenia się zywego dziecka. posiadaiąoego zaswtadcoenie
o ktorym mowa z art 4 ust 3 _ w trybie ustawy o
wsparciu kobiet w ciązy i
rodzin „Za Życiem” (Dz u. z zme r
poz 18601 z dnia 17 tistopada 2015 r
[Akta koniroii str. 2251

Natomiast w związku z diugctrwaiai uspraWiedliwianą nieobecnoscia
Zastępcy Dyrektora Mieiskiego Ośrodka Pomocy Spoiecznei w Będzinie
Pana Adama szydiowskiego Dyrektor Ośrodka z dniem 3011 2018 r
prieiZyI czasowo obowrązki na stanowisku Zastępcy Dyrektora Osmdka
Panu kamiiowi Dybicnom na okres od 1 122013 r do 31 1zzote r
Następnie w dniu 1021019 r zawano z Panem Kamttem Dybictiem
umowę o prace na czas nies'wradczenia pracy przez Pana Adama
Szydiowskiego z powodu usprewrediiwionei nieobecnośct
począwszy od
dnia i 02 2019 r Wobec powyższego Prezydent Miasta
Będzina udzieli
Panu Kamiiowt Dyhichowt upowaznienia nr w0r 00523 28 3019 z dniem
it stycznia zme r do prowadzenia poslępuwań w sprawach
jednorazowego Świadczema z tytutu urodzenia się Żywego dziecka
poSiadayacegc zasmadczenie o ktorym mowa z an 4 ust 3 w trybie
uswwy (: wsparciu kobiet w ciazy rodzin .Za życiem'.
i

,

[Akta kontroii 5012322022”

( )* [(usunięcie danych ze

względu na ocrirooe danych
osobowych Rozporządzenie
Parlamenlu Europąskiegor
Rady (UE) 2016/679 (RDDO)
poz 2015 119 1)!

,

Ponadto Prezydent Miasta Będzina udzieli! rownież upoważnienia
nr WOLGOSŻ 3 6 2017 w dniu 2 stycznia 2017 r pracownikom Ośrodka

,(

')

')

(

swiadczenia
do prowadzenia postepowari w sprawach jednorazowego
zasWiadczenie
dziecka, posiadajaoego
z tytutu urodzenia się żywego
ustawy o wsparciu kobietwciazy
3
o ktorym rnowa z art 4 ust. ›w trypie
z dnia ii iisiopada znier.
rodzin ,Za ŻyCiem” [Dz. u z znie r poz. 1860)
administracyjnym postanoWien'
z wytaczeniein wydawania decyzji
zasWiadezen
prawwntkum do prowadzenia
Powyzsze upoważnienia nadane czterem
decyzji administracyjnycn dot
postępowan z wytaczeniein wydawania
i

i

sWiadczenia „Za Życiem”

są prawrdiowe

[Akta kontroii str 224]

udzieione Dyrekcji
Zespoi kontrolny stwierdzit ze powyższe upowaznienia Alimentacyjnycn
osrodka kierownikowi Dziatu świadczen Rodzinnycn
ictr tresc nie zawiera
osrodka maja waski zakres dziatania, ponieważ
do czynności związane, z
bezpośredniego zapisu uprawniającego
suiadczenia „Za
wydawaniem decyzji administracyjnym w sprawacn
3
z dnia 25 tistopada 2003 r
zyciern" o ktorym mowa w art 20 ust ustawy
pizywotują
jedynie
a
rodzinnycin
swadozeniacn
o
zakres czynncści'
w podstawie prawnej anykut, ktory wskazuje na szerszy
formie
swojego
pisemnej.
„3 Organ wiasciwy moze upoważnić, w
kierownika ośrodka pomocy spoiecznej
zastępcę. pracownika urzedu aioo
na wniosek
lub innej yednostki organizacyjnej gminy a także inną osobę
organizacyjnej
kierownika osrodka pomocy spoecznej iuo innej jednostki
mowa w ust.
których
o
do prowadzenia Qostggawama w sgrawach
i

i

gmmy

a takze do Wigan/ania w tycti sgmwach decyzi
Miasta Bedzin wydat dwa
Dyrektor Osrodka poinformowal że „Prezydent
swiadczenia
rodzaje upowaznieri dot realizacji jednorazowego
MOPS w Będzinie. Zastępcy
„Za Życiem” Upowazniema dia Dyrektora
kierownika Dziaiu świadczen
Dyrektora MOPS w Będzinie oraz
one caiosc
Rodzinnycn i Aiimentaeyynyon swoim zakresem opejmuja
brak ograniczen.
dziaiari w tym zakresie. potwrerdzemem tego faktu jest
dia pracownikow DŚRiA
ktorymi odjęte sa pozosta/e upoważnienia
DSR/A w swojej tresci posiadają wyraźny
Upowaznreriia dla pracowników
decyzji Zgodnie zart 104
do
zapis dotyczacy braku uprawnień wydawania
VOrgan administracji
5 i Kodeksu Postępowania Administracyjnago
ciiyoa że przepisy
puoiicznej zatatwra sprawe przez wydanie decyzji.
kodeksu stanowia mecze,” w zwiazku z 5 2 „Decyzje rozstrzygają sprawę
sposób koncza sprawę
co do jej istoty w catos'ci iuo w CZęśCI-37170 w inny
do
powyższego zwracam uwagę
w danej instancji" w naWiąZale
io
iż w naszey ocenie postępowanie administracyjne kompieksowyproces
udzieiajaceoo
kończący się wydaniem rozstrzygnięcia w zamyśle
osooa ma
dana
( )* [(usuniecie danycti ze wzoiedu
upoważnienia oyio więc wskazania do jakich czynnosci
na ochronę danych osobowych * upowaznienia, czy do catos'oiowo ujętego pmcesu postepowania
wydanie
Rozporzadzenie Parlamentu
administracyjnepo czy też wskazania etapu końcowego
|
wskazanego
Eumpegsklego Rady (UE)
rozstrzygniecia ktory nie może tiyo rea/izowany przez
zato/57901000) poz
upoważnionego”
2016 '] i9 i )i
2003 r
Jak wynika z art 20 ust 3 ustawy z dnia 23 listopada
dwa rożne aspekty
o suiadczeniacn rodzinnych ustawodawca przewidziat
swiadczen
sprawie
w
objęte upowaznieniein pruwadzenie postępowan
2,

,

,

mdzinnych oraz wydawanie decyzji wsprawie wwo świadczen Mużiiweiest
pacz Wójta/Burmistrza/PrezydentaMiasta upoważnienia do
prawadzeriia postępowań wydawania decyzji w sprawie świadczen
bądź
węższego upoważnienia Jedynie do prowadzenia pdstępowań w
sprawie
ŚWiadtleń rodzinnych.
więc wydanie

,

i

Postępowanie administracyjne w sprawie jednorazowego swiadczenia
ztytuiu urodzenia się dziecka. u którego zdiagnozowano ciężkie
inieodwracaine upośledzenie albo nieuieczainą chumbę
zagrazaiąca
zyciu ktore powstaiy w prenatainym okresie rozwoju dziecka iup w czasie
porodu rozpoizyna się z momentem wpiywu do
Organu wniosku
wsprawia następnie prowadzone jest postępowanie wyiasniaiąoe
idowodowe pizygotowywany iesl proieki decyzyi, a ostatnim stadium
postępowania issi podpisanie przez osobę uprawniona oeoyzii
rozstrzygaiacei w sprawie Praoownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Spoiecznei w Będzinie są zaangażowani w postępowanie
począwszy od
aynności pi-zyięoiawniosku o ustalenie prawa oo sniaoczema .Za zyciemaż do przygotowywania proyektdw decyzji adminlstracyjnych.
Podeimuiąc
wwp dziatania uczestniczyii w
prowadzeniu wstępowania w sprawe
kontroiowanego Świadczenia maiąc do tego stpsovme upoważnienia
natorniast Kierownik Dziaiu podpisywai wszystkie decyzie
administracyine
dot. śWiadczeii „Za zyciem' nie
maya: w upoważnieniu stosownego zapisu
okreśiaiącego ta czynność
Przyczyna: brak wypeinienia obowiazku wynikaiącego z art. 10 ust 13
ustawy materiainej w zw z art 20 ust. 3 ustawy o Świadczenlach
rodzinnych w izęści
uozieienia upoważnienia pyrekoii Osmdka
dngczącei

KierownikoWi Dziaiu wiadczeń Rodzinnych i
Aiimentacyinycn MOPS
Będzin w zakresie podpisywania decyzii administracyjny:" W iniieniu
Prezydenta Miasia Będzina
i

skutek: brak kompietnego umocowania prawnego dia Dyrekcji osrodka

i

kierownika Dziaiu Świadczeń Rodnririyah i kiirneniacyinyoii MOPS
Będzin
w zakresie podpisywania decyzii administracyinycn dot. świadczenia „Za
zyciem”

[Akta komunii

su. 2377241]

Pracownicy Mielskiego Ośrodka Pomocy Spoieqnei w Będzinie
reaiizuiaoy zadanie obięte knntrolą nie uczestniczyii w szkoleniacn
doiyozacyon ieonoiazowego sniaoczeiiia z iyiuiu urodzenia
się dziecka
u ktorego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracaine
uposieozeme aioo

nieuieozaina cnorope zagrazającą zyciu, ktore powsiaiy w prenatainym
okresie rozwoiu dziecka iuo w czasie porodu.
Do

opsiugi

powyższego świadczenia Osrodek wykorzystuje
oprogramowanie Hmiy Sygnity SA. z siedzibą w Warszawa
ai Jerozolimskie 180, na podstawie
zawieranych umow iicencyinyoii
w kontroiowanym okresie opowązywaia i umowa iioencyioa nr i4i2R›
MFOQGŻLFłEFSCM-DSDOF zawarta dnia 2 Siymia 20i8 r.
z wskazanym
tenninem waznuści udzieionei iioencri do dnia ai grudnia 2018 r
[Akta knnlmll

str 223227]

osoby mwwieduaine
za wykonywanie zadan
z danego zakiesu koniipii
.u ui'zvpzuku siwieicznnycn
nieprawwiowosc

a ooszai

kon

Ocena cząx'kmva
do danego aoszam

konioika wykonu ana
zadania z unsun
ooieiego kc'iimią

Us'aienia

sla'ivque

podstawi; do Cusi-y

Komoniewsku
Prezydeni Mlasla Będzina - Pan Lukasz
w Będzmie
Dyrekior Miejskiego Ośrodka Pomocy sooiecznei
Pani Palrycia Gmca›Hoicia

Ocena prowadzonego posiępdwania, wydawanych

-

decyzii i terminowości

zaiaiwiania spraw.
ninprawidlowości
Puzytywna, pumimo stwierdzanych

Mieiski

osrodek Pomucy Spoieozney w Będzinie

swiadczenia
Posiepowania adminisiracyyne duiycząoe yednorazowego
ciezkie
ziyiuiii urodzenia się dziecka, u kidrego zdiagnozowano
miecdwiacalne uposiedzenie aioo nieuieozaina chorobę zagiazaiaoą
okresie rozwoyu dziecka |do w czasie
życiu, kiere powsiaiy w oienaiainym
porodu wszczynane oyiy na wnioski siron.
Zasiępce
z inioririacyi przekazaney dnia 20 sierpnia mie r przez
Osrodka
Powocy
Kierownika Dziaiu Świadczeń Rodzinnych Mieyskiego
ze do Piezydenia
Spoiecznei w Będzinie Panią Anne zdięma wynika
i
od
siycznia zma r do
Miasia Będzina jako Organu wiosciwego w okresie
do
woiyneio 6 wniosków o osiaienie prawa
ai grudnia znie i
dziecka u któego
yednorazowego swiadczenia z iyiuiu urodzenia się
albo nieuieozainą
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracaine upośledzenie
Okresie rozwoyu
ciiorooe zagrazaiącą ŻyciLL kiere ouwsiaiy w prenaiainym
dziecka lub w czasie porodu
Do koniroii przyyęio

prooe ioo % ziozonyuii wnioskow w koniroiowanym

okresie

[Akta komroii

Simi]

do tego
Wszysikie wnioski poddane koniroii ziozone zosiaiy przez osoby
dzieci Wnioski sporządzone były
uprawnione ii przez matki iwo oyoow
Pracy Poiiiyki
zgodne z wymogami Rozporządzenia Minisira Rodziny,
wzoru wniosku
Spolecznej z dnia zi grudnia zme r w sprawie
urodzenia się dziecka, u kioiego
o yednoiazowe s'wiadczeme z muru
aioo nieuieczainą
zdiagnozowano niezkie nieodwracaine uposiedzenie
okresie rozwoyo
chorobę zagrazayącązyciu. kio're powsiaiy w prenaiainym
koniroii
dziecka iuo w czasie porodu Wszysikie wnioski podiegaiace
oyiy zgodnie
zosiaiy ziozone w formie oapierowey. Wnioski reaiizowane
zwiasciwos'ciąmieiscową
wsrod s wnioskow poddanycn koniroii nie siwierozono przypadkow
wezwan wnioskodawcow w oeiu uzupeinienia dokumeniow niezoednyen
Wszysikie
do usiaienia prawa do iednorazowego swiadczenia „Za zyciemń
wnioski, kiere wpiyneiy do Organu ziożone zosiaiy wraz z wymaganymi
dokumeniarni
i

i

Postępowania prowadzone na podstawie 6 poddanyah kontroli wnioskow

o ustaienie prawa do iednoiazowegoewiadczenia „za Życiem” zakończone

zostaty wydaniem 5 deoyzyi adminislracyjnych pnyznayaoyon prawo do
wnioskowanego świadczenia

w Miejskim Ośrodku Pomocy Spoiecznei w Będzinie dokumeniaoia

prowadzona jest w sposob uporządkowanyi staranny
wsrod wnioskow opyętych kontroia nie wydano decyzy
zniienrataoyoh
decyzyi wsprawie zwrotu nrenaieznre pobranychŚwiadczeń, a także
deoyzy
o roziozeniu na raty spiaiy ww świadczeń. żaden z wnioskow
poddanych
kontroii nie zostat przekazany do woiewody celem ustaienia
czy w sprawie
rnaia zastosowanie przepisy o koordynacyi systemow Zabezpieczenia
spoieoznego Nie wydano rowniez decyzji wwynrku modu
organu yak
rowniez uwzgiędniaiaoyoh skargt na bezczynnoś/o
czy opieszatosd organu.
żadna z ubięmh proba decyul nie zostata zaskaizona do
Samonądowego koiegiuni Odwoiawozego.

w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono
następujące
uicprlwidlowości przy prawadunin postępumń ldmininracyjnych:
'Analiza terrninowosei rozpatrywania wnioskow wykazała że w
przypadku
is postępowania mzstizygnięcie nastąpito w terminie
przekraczaiaoyni
miesiąc od dnia wptywu wniosku do Organu w wstępowantu
nr8253 22 20 267 N wszczętym na wniosek z dnia ia
stycznia zma rv
rozstrzygnięcie w sprawre winno nastąpić do dnia 18 iuteoo 2015 r z uWagI
na taki. iz wskazany dzien pizypadt w niedzieie a Więc w dniu woinyrn od
pracy. termin wydania rozstrzygnieoa w opisywanej sprawe upiynai
następnego dnia ktory nie jest dniem woinym od pracy ani sonora,
t; 19 lutego zoia r Jak wynika z akt
sprawy w opisywanym postępowaniu
nie podeyrnowano dodatkowych czynnosci wyyas'niayaoych a
więc wydanie
depyzyi rozstrzygającej w sprawie w dniu 22 lutego zoie r
nie
koresponduye z terminami okresionynii w art 35 w zw. z art 57 5 3 i 4
kodeksu postępowania adrninietraoyinego7 Ponadto w
opisywanym
przypadku nie pointonnowano strony postępowania o takcie niezaiaowrenia
yei sprawy wusiawowyrn ienninie,
awięc nie doohowano obowiązku
wynikaiaoego z ari 36 w zw z art 10 kodeksu postępowania
administracyyneoo
Przyczyna: niedochowanie terrnindw wynikaiaoyoh z art 35 wzw. z art 57
5 3 A kodeksu postępowania adminisiracyynego
przez pracowników
osrodka oraz obowiazku inionuaoyinegoz art se w zw z amo
wyzei cyl
ustawy
Skutek: pnewiekte prowadzenie postępowania w sprawre ustalenia
prawa
do jednorazowego świadczenia „Za Życiem"
I

Pozostate skoniroiowane postepowaniai zaiatwiane pyiy zgodnie
z terminami okresionyini w kodeksie postępowania administraoyinego

6

normy woswpowanlav 3253, ze 267N
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825311238 5915
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P,

w inoinencie
posiepowaniu nr8253222885918
do jednorazowego
udbierania od sirony wniosku o usiaienie prawa
sladlum tocząoego się
swiadczenia „Za zyciem"„ a takze w pozniejszym
uzupelnienia
obowiazku
dociiowai
poslępowama adminisiiacyjnego nie
A
grudnia zoie r
ii
wniosku z dnia
przez wnioskodawcę częsci
wniosek za kompieuiy poininio
W opisywanym pizypadkii Organ uznai
oświadczenia o iakcie
braku uzupeinienia przez wnioskodawcę
czlonkow rodziny strony poza
przebywania bądż nieprzebywama
Wobec powyższego Dyrekici Ośrodka
granicami Rzeczpospoiiiej Poiskiej
ze „Pracownik pizygoiowiiyac
Pani Patrycja Gruca-Hoioia pciniurmowaiag,
aie biorac pod uwagę iaki, iz
pwj'ekt decyzji dosirzepi jen brak,
osób które
wnioskodawca nie wpissi żadnych danych osobowycn,
ze taka sytuacja nie ma miejsca
przebywają poza granicami krajd zaiozyi,
do uzupełnienia iorrnuiaiza
[. jPracownik rne wezwai wnioskodawczyni
jej wniosek
natomiast dokona! potwierdzenia iego fakid. aria/izujac
21092018 i) gdzie znaiazia się
o zasiiek pie/egnacyjriy (w dniii
kre/ii.”
adnotacja, iz zaden czioriek rodziny nie przebywa poza granicami

, organ wiasciwy

w

nie wypeinia obowiązku
Powyzsze posiępowanie w ocenie koniioiujacyoh
w zw zan Zda usi i
wynikającego z an io usi 13 iisiawy maieriainej
riakiada na Organ wyrnop
usiawy oswiedczeniacn rodzinnycn który
przypadku nieprawidiowo
wezwania struny do uzupeinienia wniosku w
jakim w sprawie
wypeinipnego wnioskd a wiec w przypadku z
W powyższej sprawie nie
nr 8253 zz 288.591 3 Organ nikai do czynienia
dnia 21 wrzesnia zoie r, gdyz
niezna przyjac oswiadczenia sirony z
key sarnej iiesci
ziozone irzy miesiace wczesniej osWiadczenie o
do uznania z uizędu
w innej sprawie nie daje Organowi podsiaw
zmiana syiuacji życiowe) rodziny
iz w badanym aspekcie nie nasiapiia
niedocnowaniii obowiązku
Przyczyna: mad piacownika polegający na
dokumeniacji
skornpieipwania poprawnie i w peinyin zakresie iizupeinionej
aktsprawy
zasiosowanie
Skubek: brak moziiwosci usiaienia czy w sprawie niają
przepisy o koordynacji sysieinow zabezpieczenia Spolecznego
Życiem” wydanych na
Wdecyzjacn iisiaiającycn prawo do swiadczenia „Za
prawnej Oigari
podsiayne skoniroiowariycn posiępowari w podsiawie
administracyjnego bez
powpnywai anykuiy z usiawy kodeks posiępowania
wskazania pubiikakora akiu prawnego
Przyczyna: biad pracownika.
wskazania ieksid
Skunk: siorinuiowanie pndslawy prawnej decyzji bez
ustawy na kioryni opano rozstrzygnięcie

Osoby ocpowodnoioe
ia W(qiiywzme zaden
z

aninh

danego zakresu

wprzypadki sir

Komoniewski
Piezydeni Mlasta Będzin › Pan Lukasz
Eędzmie
Dyiekior Miejskiego Ośrodka Pomocy Spoiecznej w
Pani Patrycja Gruca›Hołata

_

niepianidimyosci

7

Odpowmdl z dni.: za Wrzusma
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c poswikoitioi

Ocena prawidtowosei i terminowości wypiacnnia
kdnorizowego
twiadcoania „Za Zyclem”

„dawnooo

„modemie

Pozytywna

Kommkawykniiuiąra

zadahlazwszartt
abięmwknrimą

Mieyski

osrodek Pomocy Spuiecznei w Będzlnie.

Uxtaienią

stanowic:
podslanędnmhy

Jednorazowe swiadczenia z tytutu urodzenia
się dziecka u którego
zdiagnozawana ciężkie nieodwracaine uposiedzenie aioo
nieuleczainą
chorobę zagrazaiacazyciu, ktore powstaty w prenatainyrn okresie
mzwoju
dziecka tuo w czasie porodu wyptacane oyiy osobom
uprawnionym we
wskazaney pizez nich icrmie. We wszystkich
skontroiowanycii
postępowaniach należne świadaenie
zgodnie z dyspozycia
wnioskodawcow przekazywane byly przeieweni na
wskazany we wniosku
rachunek bankowy w skontroiowanycti
postępowaniach nie stwierdzono
wyptat swiadczen w tormie gctdwkowey w kasie iub
przekazem pocztowym
za posrednictwem Poczty Poiskiei sA„
Wyptate należnegu wnioskodawcom swiadczenia
nastepoweta w terminie
nie przekraczającym miesiąca od dnia odbiciu
przez stronę decyzyi
ustaieiacei prawo do jednorazowego swiadczenia „za
życiem”
Nie stwierdzono przypadkow
brednie wypiaoonych kwot swizdczeń
nateznych osoooni uprawnionym
i

Dmby

pomidorem

zawyknriywamezanz/t

zoaieoozakiaukoiiwi

iitiedoiyczyi

wprzypatfkuswdmnych

„Woodem
IV.

Uwagi

|

zai-cenie pokontrolne

Wzmgzktl ze Wie/dlnnml nregmwidiawościam
i

statut Mieiskiepo osrodka Pomocy w Będzinie
o zapisy wskazuiaoe na reaiizacie
przez Ośrodek zadania . iednorazowegc swiadczenia „Za
zyciemx
Uaklualnic'

2

&.

Elena/n:

Uaktuainic zakresy czynności
pracownikow Dziatu świadczen Rodzinnych
MOPS Będzin prowadzących
postępowanie w

Alimentacyjnycii

sprawie iednorazowego świadczenia .Za Zyciern'
poprzez wprowadzenie do nich zapisu wykonywanych
czynności, zgodnych z nadanymi przez
Prezydenta Miasta Będzina imiennymi upoważnieniarni
dta poszczegdinycn pracownikow
w zakresie reaiizacii zadania zteconego ”Za
Życiem".
Dostosowac' upoważnienia
wydane przez Prezydenta Miasta Będzina dia
Dyrekcii
Kierownika Dziatii świadczen
Rodzinnych Aiimentacyinych mops Będzin
uprawniayace te
osoby do wydawania decyzii administracyinych w
sprawach
swiadczenia
.Za
życtem', du
an 20 ust 3 ustawy z dnia za iietopada 2003 r
o świadczeniach rodzinnych
w kazdym prowadzonym postępowaniu
przestrzegać terminów do zatacwienia sprawy
poprzez
wydanie decyzii administracyinei,
zgodnie z an 35 w związku z art 57
i 4
kodeksu
53
postępowania adminislracyinego, a w przypadku
nietenninewego
zatatwienia
sprawy
rnionnowac stronę postępowania u
przyrzynie zwioki czasie zaiatynenia sprawy oraz
do
prawie
wniesienia ponagtenia.
i

I
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i
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5

ośwwadczeń, bądź danych wskazanych

wnloskudawcę
w sytuacyech maku uzupehąema przez
uznawać tych faktów jako znanych Orgahawy
(› swiadczenia „Za życiem" me

we wmushu
dn ych wzupehhiema,
z mzędh nalnymast wzywać sunny pisemnie
do świadczenia „Za ŻYCIE!!!” wskazywać pumikator
5. w wydanych decyzjach ustałeyących prawo
admmisuacyjnegą na którym oparto
aklu prawnego . ustawy kodeks postępowama
mzauzygmęcye

v. Pouczenie

mniejszego wystąpienia
w termlme 30 dni od daty ouzymama
Oczekuyę przedstawienia przez Pana
o dz'yalamach
uwag załeceń pakohcmmych bądź
wykorzyslama
sposobie
u
Wormacji
pokommmegą
powerdzającymy
niepcdjęcia !akich dzyaah wrazzdowodamv
podyętych wcelu mh reanzacy hlb przyczyn
reahzaqę powyższych załeceń.
»
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