
WPS.VII. 0932/10 105
 

Protokol
 

z kontroli problemowej przeprowadzonej
 

w Urzedzie Gminy Lubicz
 

ul. Torunska 21
 

87-162 Lubicz 

NIP 8791755755 

REGON 000537088 

1.	 lednostka kontrolowana: Urzad Gminy Lubicz, Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej 

w Lubiczu, 

W6jt Gminy Lubicz - Marek Olszewski, 

Skarbnik lednostki Kontrolowanej - Regina Makowska, 

Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej - Anna Sikorska. 

2.	 Kontrole przeprowadzily: 

Pani Dorota Hass - kierownik Oddzialu Planowania Budzetu Pomocy Spolecznej 

i Kontroli Swiadczen Rodzinnych w Wydziale Polityki Spolecznej , 

Pani Magdalena Pokora - inspektor wojew6dzki w Wydziale Polityki Spolecznej, 

Pani Teresa Truszczynska - inspektor wojew6dzki w Wydziale Polityki Spolecznej 

dzialajace na podstawie upowaznien Wojewody ill 2447/04, 2445/04 oraz 2446/04 

do przeprowadzenia kontroli wydanych w dniu 27 grudnia 2004 r. 

3.	 Kontrole przeprowadzono w dniach: od 1 marca do 4 marca 2005 r. 

4.	 Przedmiotowy zakres i okres objety kontrola: analiza dokumentacji dotyczacych 

udzielania swiadczen rodzinnych (prawidlowosc kompletowania dokumentow, 

prawidlowosc przyjmowania wnioskow oraz wystawiania decyzji administracyjnych 

w sprawach swiadczen rodzinnych); analiza srodkow wykorzystanych na realizacje 

swiadczen, rozdzial "85212 - Swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego", 

5.	 Informacji i wyjasnien w toku kontroli udzielila: 

Pani Anna Sikorska - kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lubiczu, 

upowazniona, Decyzja Nr ORG/O 154/102004 W6jta Gminy Lubicz z dnia 21 

kwietnia 2004 r. do prowadzenia postepowan w sprawach ustalania, przyznawania 

i wyplacania swiadczen rodzinnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych 



Opis stann faktycznego i prawnego nstalonego w tokn kontroli: 

Dzial 852 - Pomoc spoleczna, Rozdzial 85212 - Swiadczenia rodzinne oraz skladki 

na ubezpieczanie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego. 

Urzad Gminy Lubicz otrzymal dotacje celowa w paragrafie 2010 (dotacja celowa 

otrzymana z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej 

zleconych gminie ustawami) na kwote 2.014.991 zl, oraz w paragrafie 6310 (dotacje celowe 

przekazane z budzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 

rzadowej zleconych gminom ustawami) na kwote 12.935 zl decyzjami Wojewody: 

Lp. Data decyzji Numer decyzji Kwota w zl Tresc decyzj i 

1. 22.04.2004r. WFB.I-3011/14/2004 7.300 Na przygotowanie 

gmin do realizacji 

przedmiotowych zadan 

2. 29.04.2004r. WFB.I-3011/17/2004 900.900 Na swiadczenia 

rodzinne 

3. 18.06.2004r. WFB.I-3011/26/2004 177.200 Na dodatki z tyt. 

Podjecia nauki w 

szkole poza miejscem 

zamieszkania 

4. 05.08.2004r. WFB.I-3011/35/2004 -100.000 Na swiadczenia 

rodzinne 

5. 05.08.2004r. WFB.I-3011/35/2004 950 Na wdrozenie 

system6w 

komputerowych 

6. 31.08.2004r. WFB.I-3011/40/2004 500.000 Na swiadczenia 

rodzinne 

7. 06.10.2004r. WFB.I-3011/47/2004 13.548 Na swiadczenia 

rodzinne 

8. 08.10.2004r. WFB.I-3011/48/2004 52.900 Na swiadczenia 

rodzinne 

9. 13.10.2004r. WFB.I-3011/50/2004 21.007 Na swiadczenia 

rodzinne 

10. 29.10.2004r. WFB.I-3011/56/2004 416.829 Na swiadczenia 

rodzinne 

11. 15.11.2004 WFB.I-3011/61/2004 10.561 Na swiadczenia 

rodzinne 
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12. 28.12.2004 WFB.I-3011/70/2004 13.796 Na swiadczenia 

rodzinne 

Razem § 2010 2.014.991 

1. 19.03.2004r WFB.I-3011/8/2004 4.035 Zakup sprzetu 

komputerowego i 

oprogramowarua 

2. 22.04.2004r. WFB.I-3011/1412004 6.500 Zakup sprzetu 

komputerowego 

3. 15.11.2004r. WFB.I-3011/61/2204 2.400 Zakup sprzetu 

komputerowego i 

oprogramowania 

Razem § 6310 12.935 

Ogolem 2.027.926 

Urzad Gminy Lubicz w okresie od 23 kwietnia do 31 grudnia 2004r. na realizacje 

zadan otrzymal srodki finansowe (§ 2010 , § 6310) w wysokosci 2.027.926 zl, z czego do dnia 

31 grudnia 2004 roku wydatkowal dotacje w kwocie - 2.027.925,90zl. 

Analiza akt swiadczenioblorcow w zakresie prawidlowosci kompletowania wnioskow 

wystawiania decyzji oraz prawidlowosci wykorzystania srodkow przekazywanych przez 

Wojewode na realizacje przyznanych swiadczeri rodzinnych z uwzglednieniem 

terminowosci wyplat. 

Wydatki na swiadczenia rodzinne w § 3110 - Swiadczenia spoleczne zaplanowano na 

kwote 1.917.363 zl. W badanym okresie, od maja 2004 do konca grudnia 2004 r., Urzad 

Gminy Lubicz wydal 1205 decyzji na kwote 1.917.363,41 zl, z czego dokonal wydatkow 

(zgodnie z ewidencja do konta 3110) na kwote 1.917.363,41 zl, 

Sprawdzono wydatki za okres od maja 2004 r. do grudnia 2004 r.: wyplaty 

bezgotowkowe, tj . przelewy bankowe oraz listy gotowkowe ogolem na kwote 1.917.363,41 

zl. 

Sprawdzono szczegolowo 33 aktaswiadczeniobiorcow : 

,-------
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Aktap. A.W 

Pani A.W dnia 26.04.2004 r. zlozyla: 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, 

tj.: dodatku z tytulu: samotnego wychowania dziecka dodatku, ksztalcenia i rehabilitacji 

dziecka niepelnosprawnego oraz rozpoczecia roku szkolnego, podjecia nauki poza 

miej seem zamieszkania. 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego, 

wniosek 0 ustalenie prawa do swiadczenia pielegnacyjnego, 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne: 

Nr 000764/ZRJ06/2004 z dnia 16.06.2004 r., 

Nr SW 100002/ZP/06/2004 z dnia 8.06.2004 r., 

Nr 000764a1ZRJ01/2004 z 7.10.2004r., 

Sprawdzono liste wyplat Nr 000095/2004 z dnia 15.09.2004 r.; 000117/2004 z 15.10.2004 r. 

Stwierdzone nieprawidlowosci: 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacaj acego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacyrn prawem materialnym 

w tym zakresie, 

w decyzjach administracyjnych w czesci dotyczacej podstawy przyznania swiadczenia 

pominieto rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 5 

marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach 0 swiadczenia 

rodzinne, 

nieczytelny podpis osoby przyjmujacej wniosek, 

dokonanie przez pracownika ol6wkowych poprawek na wniosku, 

brak wypelnienia wniosku w czesci dotyczacej samotnego wychowania dziecka, 

a decyzja Nr 000764/ZRJ06/2004 z dnia 16.06.2004 r., przyznano 4 dodatki z tytulu 

samotnego wychowywania dziecka (kontrolujacernu przedstawiono wywiad 

srodowiskowy przeprowadzony dla celow pomocy spolecznej, na podstawie kt6rego 

uznano wyplacone dodatki z tytulu samotnego wychowania dziecka), 

przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzajacego odbi6r decyzji przez 

swiadczeniobiorce (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami 

swiadczeniobiorcow), 

wydanie decyzji administracyjnej nastapilo po ustawowym terminie, okreslonyrn 

w kodeksie postepowania administracyjnego. 
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Akta p. J.L 

Pani J.L, dnia 23 .04.2004 r. zlozyla : 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatkow do zasilku rodzinnego, tj. 

dodatku z tytulu rozpoczecia roku szkolnego, dodatku z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji 

dziecka niepelnosprawnego, 

wniosek 0 ustalenie prawa do swiadczenia pielegnacyjnego (wplyw 23.04.2004 r.), 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego ( wplyw 23.04.2004 r.). 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne:
 

- Nr 000576/ZP/06/2004, z dnia 7.06.2004 r.,
 

- Nr 000705/SP/0612004, z dnia 8.06.2004 r.,
 

Nr 0004091ZRJ0612004 z dnia 7.06.2004 r. 

Sprawdzono liste wyplat Nr 000129/2004 z 10.11.2004 r. 

Stwierdzone nieprawidlowosci : 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacym prawem materialnym 

w tym zakresie, 

w decyzjach administracyjnych w czesci dotyczacej podstawy przyznania swiadczenia 

porninieto rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 

5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach 0 swiadczenia 

rodzinne, 

wydanie decyzji administracyjnej nastapilo po ustawowym terminie, okreslonym 

w kodeksie postepowania administracyjnego, 

przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzajacego odbior decyzji przez 

swiadczeniobiorce (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami 

swiadczeniobiorcow), 

Aktap. A.F 

Pani A.F, dnia 13.05.2004 r. zlozyla: 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, 

tj. dodatku z tytulu rozpoczecia roku szkolnego, dodatku z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji 

dziecka niepelnosprawnego, 

wniosek 0 ustalenie prawa do swiadczenia pielegnacyjnego ( brak daty wplywu), 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego ( brak daty wplywu). 

Na zlozony wniosek wydano decyzje administracyjne: 

Nr 000627/ZP/06/2004 z dnia 7.06 .2004 r. 
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Nr 000606/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.
 

Nr 000586/ZRJ06/2004 z dnia 7.06.2004 r.
 

Nr 000679/SP/06/2004 z dnia 8.06.2004 r.
 

Sprawdzono liste wyplat Nr 00015112004 z dnia 13.12.2004 r. 

Stwierdzone nieprawidlowosci : 

brak pieczeci nagl6wkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacyrn prawem materialnym 

w tym zakresie, 

w decyzjach administracyjnych w czesci dotyczacej podstawy przyznania swiadczenia 

pominieto rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 

5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach 0 swiadczenia 

rodzinne, 

•	 brak daty wplywu na wnioskach 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego i prawa do 

swiadczenia pielegnacyjnego, 

niepoprawny zapis w decyzji przyznajacej zasilek pielegnacyjny, Decyzja wystawiona 

jest na matke, w tresci zapisano, ze biorca swiadczenia jest Sandra 1Bartosz . Winno bye 

"przyznaj~ zasilek pielegnacyjny na corke / syna" [ ..], 

przy decyzji administracyjnej brak dokumentu srwierdzajacego odbi6r decyzji przez 

swiadczeniobiorce ( potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami 

swiadczeniobiorcow), 

Aktap. M.L 

Pani M.L., dnia 27.04.2004 r. zlozyla : 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, tj. 

dodatku z tytulu sarnotnego wychowywania dziecka, dodatku z tytulu rozpoczecia roku 

szkolnego i dodatku z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego, 

wniosek 0 ustalenie prawa do swiadczenia pielegnacyjnego (data wplywu 27.04.2004 r.), 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego ( data wplywu 27.04.2004 r.). 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne:
 

Nr 0006411ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.
 

Nr 000624/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.
 

Nr 000703/SRJ06/2004 z dnia 8.06.2004 r.
 

Nr 000486/ZRJ06/2004 z dnia 8.06.2004 r.
 

- PS-81801000033/ZP/2005 z dnia 10.01.2005 

Sprawdzono listy wyplat swiadczen rodzinnych Nr 000065/2004 z dnia 11.08.2004 r. 

Nr 000087/2004 z 15.09.2004 r. oraz Nr 00015112004 z dnia 13.12.2004 r 

Stwierdzone nieprawidlowosci : 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

6 



wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacym prawem materialnym 

w tym zakresie, 

w decyzjach administracyjnych w czesci dotyczacej podstawy przyznania swiadczenia 

pominieto rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 

5 marca 2004 L W sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach 0 swiadczenia 

rodzinne, 

- w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy, 

niepoprawny zapis w decyzji przyznajacej zasilek pielegnacyjny. Decyzja wystawiona 

jest na matke, w tresci zapisano, ze biorq swiadczenia jest Sandra 1 Domonik . Winno 

bye "przyznaj~ zasilek pielegnacyjny na corke / syna " [ ..j, 

wydanie decyzji administracyjnej nastapilo po ustawowym terminie, okreslonyrn 

w kodeksie postepowania administracyjnego, 

•	 atramentowa poprawka na decyzji administracyjnej bez parafy, 

w decyzji Nr 000486/ZRJ06/2004 z dnia 8.06 .2004 L w czesci przyznajacej dodatek 

z tytulu samotnego wychowania dziecka, w miesiacu pazdzierniku 2004 r w wyniku 

przyznanego czasookoresu swiadczenia 1.05.2004-21.10.2004 w wysokosci 250 zl, a od 

21.10.2004-31.08.2005 L w wysokosci 170 zl , co spowodowalo zawyzenie kwoty 

naleznych swiadczen 0 4 zl, 

przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzajacego odbi6r decyzji przez 

swiadczeniobiorce (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami 

swiadczeniobiorcow). 

Aktap. K.M 

Pani KM , dnia 31.05.2004 r zlozyla : 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatku do zasilku rodzinnego, 

tj. dodatku z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego, dodatku 

z tytulu samotnego wychowywania dziecka oraz dodatku z tytulu rozpoczecia roku 

szkolnego, 

wniosek 0 ustalenie prawa do swiadczenia pielegnacyjnego (data wplywu 31.05.2004 L), 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego ( data wplywu 31.05.2004 L). 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne: 

- Nr 000766/ZRJ05/2004 z dnia 16.06.2004 L 

Nr 000708/SP/06/2004 z dnia 8.06.2004 r. 

Nr 00003/ZP/2004 z 4.06.2004 r. 

Sprawdzono listy wyplat swiadczen rodzinnych Nr 000087/2004 L z dnia 15.09.2004 r., 

Nr 000109/2004 z dnia 15.10.2004 L oraz Nr 000129/2004 z dnia 10.11.2004 r. 

Stwierdzone nieprawidlowosci : 

brak pieczeci nagl6wkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 
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wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacym prawem materialnym 

w tym zakresie, 

w decyzjach administracyjnych w czesci dotyczacej podstawy przyznania swiadczenia 

pominieto rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 

5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach 0 swiadczenia 

rodzinne, 

w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy, 

niepoprawny zapis w decyzji przyznajaccj zasilek pielegnacyjny. Decyzja wystawiona 

jest na matke, w tresci zapisano, ze biorca swiadczenia jest Dominika . Winno bye 

,,przyznaje zasilek pielegnacyjny na cork? [. ..], 

w decyzji Nr 000766/ZRJ06/2004 z dnia 16.06.2004 r. w czesci przyznajacej dodatek 

z tytulu samotnego wychowania dziecka, przyznano niewlasciwie czasookores 

•	 swiadczenia 1.05.2004-31.03.2005 w wysokosci 250 zl, a od 31.03.2005-31.08.2005 r. 

w wysokosci 170 zl., 

przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzajacego odbior decyzji przez 

swiadczeniobiorce (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami 

swiadczeniobiorcow). 

Aktap. D.R 

Pani D.R, dnia 29.04.2004 r. zlozyla : 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, 

tj. dodatku z tytulu rozpoczecia roku szkolnego, dodatek z tytulu opieki nad dzieckiem 

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatku z tytulu samotnego wychowania 

dziecka. 

Na zlozony wniosek wydano decyzje adrninistracyjna Nr 000207/ZRJ06/2004 z 5.06.2004 r,
 

Sprawdzono listy wyplat swiadczeri Nr 000025/2004 z dnia 17.06.2004 r. oraz 000151/2004 z
 

dnia 13.12.2004 r.
 

Stwierdzone nieprawid1owosci :
 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych dec yzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacym prawem materialnym 

w tym zakresie, 

w decyzjach administracyjnych w czesci dotyczacej podstawy przyznania swiadczenia 

porninieto rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoleczne] z dnia 

5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach 0 swiadczenia 

rodzinne, 

przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzajacego odbior decyzji przez 

swiadczeniobiorce (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami 

swiadczeniobiorcow). 
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Aleta p. B.SZ 

Pani B.Sz., dnia 21.05.2004 r. zlozyla : 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, tj. 

dodatku z tytulu sarnotnego wychowywania dziecka oraz dodatku z tytulu ksztalcenia 

i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego, 

wniosek 0 ustalenie prawa do swiadczenia pielegnacyjnego (data wplywu 21.05.2004 r.), 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego (data wplywu 21.05.2004 r.) . 

Na zlozone wnioski wydano decyzje adrninistracyjne:
 

Nr 00072l1SP/06/2004 z dnia 8.06.2004 r.,
 

Nr 0010411ZP/l0/2004 z dnia 12.10.2004 r.,
 

Nr 00 1099/ZRI 10/2004 z 14.10.2004 r.
 

Sprawdzono listy wyplat swiadczen Nr 000131/2004 z 10.11.2004 r. i Nr 000151/2004 z
 

13.12 .2004 r.
 

Stwierdzone nieprawidlowosci :
 

• 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach adrninistracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacym prawern rnaterialnyrn 

w tyrn zakresie, 

w decyzjach administracyjnych w czesci dotyczacej podstawy przyznania swiadczenia 

pominieto rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 

5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach 0 swiadczenia 

rodzinne, 

przy decyzji adrninistracyjnej brak dokumentu stwierdzajacego odbi6r decyzji przez 

swiadczeniobiorce (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami 

swiadczeniobiorcow), 

w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie rna zastosowania art. 59 ustawy. 

Aktap. S.S 

Pani S.S., dnia 18.05 .2004 r. zlozyla : 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, 

tj. z tytuhi sarnotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytulu rozpoczecia roku 

szkolnego, dodatek z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego, 

wniosek 0 ustalenie prawa do swiadczenia pielegnacyjnego (data wplywu 18.05.2004 r.), 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego ( data wplywu 18.05.2004 r.). 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne:
 

Nr 0004811ZRl0612004 z dnia 7.06.2004 r.
 

Nr 000672/SP/06/2004 z dnia 8.06.2004 r.
 

Nr 000629/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.
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Nr 0009611ZRJ09/2004 z dnia 13.09.2004 r.
 

Nr 00 1036/SP/l0/2004 z dnia 12.10.2004 r.
 

Nr 01039/ZP/l0/2004 z dnia 12.10.2004 r.
 

Nr 001137IDW12004 z dnia 9.11.2004 r.
 

Nr 001217/ZRJ1212004 z dnia 8.12.2004 r.
 

Sprawdzono listy wyplat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.
 

Stwierdzone nieprawid1owosci :
 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacyrn prawem materialnym 

w tym zakresie, 

w decyzjach administracyjnych w czesci dotyczacej podstawy przyznania swiadczenia 

pominieto rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 

5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach 0 swiadczenia 

rodzinne, 

niepoprawny zapis w decyzji przyznajacej zasilek pielegnacyjny. Decyzja wystawiona 

jest na rnatke, w tresci zapisano, ze biorca swiadczenia jest Paulina. Winno bye 

"przyznaj~ zasilek pielegnacyjny na corke [ ..], 

w decyzji Nr 0004811ZRJ06/2004 z dnia 07.06.2004 r. w czesci przyznajacej dodatek 

z tytulu samotnego wychowania dziecka, przyznano niewlasciwie czasookores 

swiadczenia 1.05.2004-31.08.2004 w wysokosci 250 zl, a od 31.08.2004-31.08.2005 r. w 

wysokosci 170 zl, 

przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzajacego odbi6r decyzji przez 

swiadczeniobiorce (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami 

swiadczeniobiorcow), 

- w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy. 

Aktap. AX 

Pani A.K., dnia 18.05.2004 r. zlozyla : 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, 

tj. z tytulu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytulu rozpoczecia roku 

szkolnego, dodatek z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego. 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnegor data wplywu 18.05.2004 r.) 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne:
 

Nr 000437/ZRJ06/2004 z dnia 7.06.2004 r.
 

Nr 000437a IZRJ06/2004 z dnia 14.07.2004 r.
 

Nr 000849/ZRJ07/2004 z dnia 14.07.2004 r.
 

Nr 000813/ZP/07/2004 z dnia 14.07.2004 r.
 

Sprawdzono listy wyplat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.
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Stwierdzone nieprawidlowosci : 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacym prawem materialnym 

w tym zakresie, 

w decyzjach administracyjnych w czesci dotyczacej podstawy przyznania swiadczenia 

pominieto rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 

5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach 0 swiadczenia 

rodzinne, 

przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzajacego odbi6r decyzji przez 

swiadczeniobiorce (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami 

swiadczeniobiorcow), 

w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy, 

nieprawidlowy zapis w decyzji Nr 000849/ZRl07/2004 z dnia 14.07 .04 r., pkt.3 4 

o zmianie wysokosci swiadczenia z uwagi na zmiane grup y wiekowej , 

- niewlasciwie czasookores swiadczenia do 26.01.2005 i od 26.01.2005. 

Aktap. MeM . 

Pani M.M. , dnia 28.04.2004 r. zlozyla : 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, tj. 

dodatku z tytulu samotnego wychowywania dziecka oraz dodatku z tytulu ksztalcenia 

i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego, dodatek z tytulu rozpoczecia roku szkolnego 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego. 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne:
 

Nr 000564/ZRl0612004 z dnia 16.06.2004 r.,
 

Nr 000650/ZPI06/2004 z dnia 16.06.2004 r.,
 

Nr 0006511ZP/l 0/2004 z 6.08.2004 r.
 

Sprawdzono listy wyplat swiadczen 00012812004 z 10.11.2004 oraz 000150/2004 z dnia
 

17.12.2004 r.
 

Stwierdzone nieprawidlowosci :
 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu
 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacyrn prawem materialnym
 

w tym zakresie,
 

w decyzjach administracyjnych w czesci dotyczacej podstawy przyznania swiadczenia
 

porninieto rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
 

5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach 0 swiadczenia
 

rodzinne,
 

- Decyzja Nr 000564/ZRl06/2004 z dnia 16.06.2004 r., w pkt. 6 zawiera bledny czasookres 

przyznania swiadczenia, od 1.05.2004 r. - 30.10.2004 r, kwota dodatku w wysokosci 

250 zl, a od 31.10.2004 r. do 30.10.2004 r. w wysokosci 170 zl. 
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wydanie decyzji administracyjnej nastapilo po ustawowym tenninie, okreslonym 

w kodeksie postepowania administracyjnego. 

przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzajacego odbi6r decyzji przez 

swiadczeniobiorce (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami 

swiadczeniobiorcow), 

w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy. 

Aktap. B.A 

Pani B.A. , dnia 28.10.2004 r. zlozyla : 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatek do zasilku rodzinnego z 

tytulu urodzenia dziecka 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjna Nr 001143/ZRl1112004 r. z dnia
 

9.11.2004 r.
 

Sprawdzono listy wyplat swiadczen 000129/2004 z 10.11.2004 oraz 000151/2004 z dnia
 

17.12.2004 r.
 

Stwierdzone nieprawidlowosci :
 

• 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacym prawem materialnym 

w tym zakresie, 

w decyzjach administracyjnych w czesci dotyczacej podstawy przyznania swiadczenia 

pominieto rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 

5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach 0 swiadczenia 

rodzinne, 

przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzajacego odbi6r decyzji przez 

swiadczeniobiorce (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami 

swiadczeniobiorcow), 

w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy. 

Akta p. W.Ch. 

Pani W.Ch., dnia 05.05.2004 r. zlozyla : 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, 

tj. z tytulu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytulu rozpoczecia roku 

szkolnego oraz dodatki z tytulu podjecia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania 

Na zlozone wnioski wydano decyzje adrninistracyjna Nr 000328/ZRl06/2004 z dnia
 

5.06.2004 r.
 

Sprawdzono listy wyplat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.
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Stwierdzone nieprawidlowosci : 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacyrn prawem materialnym 

w tym zakresie, 

w decyzjach administracyjnych w czesci dotyczacej podstawy przyznania swiadczenia 

pominieto rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 

5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach 0 swiadczenia 

rodzinne, 

przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzajacego odbi6r decyzji przez 

swiadczeniobiorce (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami 

swiadczeniobiorcow), 

- w podstawie prawnej decyzji adrninistracyjnej nie rna zastosowania art. 59 ustawy. 

Aktap. E.K 

Pani E.K., dnia 13.05 .2004 r. zlozyla :
 

- wniosek 0 zasilek pielegnacyjnego (data wplywu 13.05.2004 r.),
 

- wniosek 0 swiadczenie pielegnacyjne (data wplywu 13.05.2004 r.).
 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne
 

Nr 000569/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.
 

Nr 000690/SP/06/2004 z dnia 8.06.2004 r.
 

Sprawdzono listy wyplat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.
 

Stwierdzone nieprawidlowosci :
 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach adrninistracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacym prawern materialnyrn 

w tym zakresie, 

w decyzjach administracyjnych w czesci dotyczacej podstawy przyznania swiadczenia 

pominieto rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 

5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach 0 swiadczenia 

rodzinne, 

przy decyzji administracyjnej brak dokurnentu stwierdzajacego odbi6r decyzji przez 

swiadczeniobiorce (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami 

swiadczeniobiorcow), 

w decyzji przyznajacej zasilek pielegnacyjny powolywanie sie w podstawie prawnej na 

ustawe kodeks postepowania administracyjnego przed ustawa 0 swiadczeniach 

rodzinnych. 
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Aktap. Z.C 

Pani Z.C dnia 22.04.2004 r. zlozyla : 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, tj. 

dodatku z tytulu samotnego wychowywania, dodatku z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji 

dziecka niepelnosprawnego, dodatek z tytulu rozpoczecia roku szkolnego oraz dodatku 

z tytulu podjecia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnegot data wplywu 10.05.2004 r.), 

wniosek 0 ustalenie prawa do swiadczenia pielegnacyjnegot data wplywu 10.05.2004 r). 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne
 

Nr 000605/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.
 

Nr 000608/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.
 

Nr 000430/ZRl0612004 z dnia 7.06.2004 r.
 

Nr 001043/ZP/06/2004 z dnia 12.10.2004 r.
 

Nr 001074IDW/l0/2004 z dnia 13.10.2004 r.
 

Nr 00117IZRl1 012004 z dnia 14.10.2004 r.
 

Nr 001165/ZRl1212004 z dnia 7.12.2004 r.
 

NR 001164/ZP/l0/2004 z dnia 7.12.2004 r
 

Sprawdzono listy wyplat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.
 

Stwierdzone nieprawidlowosci :
 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajaccgo swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacyrn prawem materialnym 

w tym zakresie, 

w decyzjach administracyjnych w czesci dotyczacej podstawy przyznania swiadczenia 

pominieto rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 

5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach 0 swiadczenia 

rodzinne, 

przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzajacego odbi6r decyzji przez 

swiadczeniobiorce (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami 

swiadczeniobiorcow). 

Akta p. LK 

Pani LK dnia 22.04.2004 r. zlozyla : 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatkow do zasilku rodzinnego, tj. 

dodatku z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego, dodatku z tytulu 

podjecia przez dziecko nauki w szkole poza rniejscem zamieszkania, dodatku z tytulu 

rozpoczecia roku szkolnego, 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnegor data wplywu 16.04.2004 r.) 

~A ~ ~~ 
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Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne
 

Nr 000638/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.
 

Nr 000636/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.
 

Nr 000699/ZP/06/2004 z dnia 8.06.2004 r.
 

Nr 000442/ZRl10/2004 z dnia 7.06.2004 r.
 

Nr 001033/SPIl0/2004 z dnia 12.10.2004 r.
 

Nr 001037/ZP/10/2004 z dnia 12.10 .2004 r.
 

Nr 001106/ZRl1012004 z dnia 15.10.2004 r.
 

Sprawdzono listy wyplat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.
 

Stwierdzone nieprawidlowosci :
 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacym prawem materialnym 

w tym zakresie, 

w decyzjach administracyjnych w czesci dotyczacej podstawy przyznania swiadczenia 

pominieto rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 

5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach 0 swiadczenia 

rodzinne, 

przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzajacego odbi6r decyzji przez 

swiadczeniobiorce (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami 

swiadczeniobiorcow), 

wydanie decyzji administracyjnej nastapilo po ustawowym terminie, okreslonyrn 

w kodeksie postepowania administracyjnego, 

na wniosek 0 zasilek pielegnacyjny z 12.08.2004 r. decyzje wydano po dw6ch 

miesiacach, tj. 12.10.2004 r., 

w decyzji przyznajacej zasilek pielegnacyjny powolywanie sie w podstawie prawnej na 

•	 ustawe kodeks postepowania administracyjnego przed ustawa 0 swiadczeniach 

rodzinnych. 

Aktap. M.D 

Pani M.D dnia 25.05.2004 r. zlozyla : 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, tj. 

dodatku z tytulu samotnego wychowywania dziecka, dodatku z tytulu ksztalcenia 

i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego oraz dodatku z tytulu podjecia przez dziecko 

nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego (data wplywu 25.05.2004 r.) 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne:
 

Nr 000026/ZRl06/2004 z dnia 4.06.2004 r.
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Nr 00000SIZP/06/2004 z dnia 4.06.2004 r.
 

Sprawdzono listy wyplat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.
 

Stwierdzone nieprawidlowosci :
 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacym prawem materialnym 

w tym zakresie, 

w decyzjach administracyjnych w czesci dotyczacej podstawy przyznania swiadczenia 

porninieto rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 

5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach 0 swiadczenia 

rodzinne, 

przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzajacego odbi6r decyzji przez 

swiadczeniobiorce (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami 

swiadczeniobiorcow), 

Aktap.M.M 

Pani M.M dnia 30.04.2004 r. zlozyla : 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, tj. 

dodatku z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego oraz dodatek 

z tytulu rozpoczecia roku szkolnego, 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego (data wplywu 30.04.2004 r.), 

wniosek oswiadczenie pielegnacyjne (data wplywu 30.04.2004 r.). 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne:
 

Nr 000642/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.
 

Nr 0006711SP/06/2004 z dnia 8.06.2004 r.
 

Nr 000494/ZRJ06/2004 z dnia 8.06.2004 r.
 

Sprawdzono listy wyplat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.
 

Stwierdzone nieprawidlowosci :
 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacyrn prawem materialnym 

w tym zakresie, 

w decyzjach administracyjnych w czesci dotyczacej podstawy przyznania swiadczenia 

pominieto rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 

5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach 0 swiadczenia 

rodzinne, 

przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzajacego odbi6r decyzji przez 

swiadczeniobiorce (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami 

swiadczeniobiorcow), 
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wydanie decyzji administracyjnej nastapilo po ustawowym terminie, okreslonym 

w kodeksie postepowania administracyjnego, 

Aktap. W.B 

Pani W.B dnia 29.04.2004 r. zlozyla : 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, tj. 

dodatek z tytuhi opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

dodatek z tytuhi ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego, 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne:
 

Nr 000454/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.
 

Nr 000 120/ZRJ06/2004 z dnia 4.06.2004 r.
 

Sprawdzono listy wyplat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.
 

Stwierdzone nieprawidlowosci :
 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacym prawem materialnym 

w tym zakresie, 

w decyzjach administracyjnych w czesci dotyczacej podstawy przyznania swiadczenia 

porninieto rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 

5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach 0 swiadczenia 

rodzinne, 

przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzajacego odbi6r decyzji przez 

swiadczeniobiorce (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami 

swiadczeniobiorcow), 

wydanie decyzji administracyjnej nastapilo po ustawowym terminie, okreslonym 

w kodeksie postepowania administracyjnego, 

we wniosku 0 zasilek rodzinny, w czesci VI brak podpisu osoby wyliczajacych doch6d 

rodzinny, 

w decyzji przyznajacej zasilek pielegnacyjny powolywanie sie w podstawie prawnej na 

ustawe kodeks postepowania administracyjnego przed ustawa 0 swiadczeniach 

rodzinnych. 

Aktap. K.A 

Pani K.A dnia 24.05.2004 r. zlozyla : 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, tj. 

dodatek z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego (data wplywu 24.05 .2004 r.) 

wniosek 0 swiadczenie pielegnacyjne (data wplywu 24.05.2004 r.) 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne: 

Nr 000675/SP/06/2004 z dnia 8.06.2004 r. 
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Nr 000625/ZP/0612004 z dnia 7.06.2004 r.
 

Nr 000445/ZRl0612004 z dnia 7.06 .2004 r.
 

Sprawdzono listy wyplat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.
 

Stwierdzone nieprawidlowosci :
 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacyrn prawem materialnym 

w tym zakresie, 

w decyzjach administracyjnych w czesci dotyczacej podstawy przyznania swiadczenia 

pominieto rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 

5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach 0 swiadczenia 

rodzinne, 

przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzajacego odbi6r decyzji przez 

swiadczeniobiorce (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami 

swiadczeniobiorcow), 

w decyzji przyznajacej zasilek pielegnacyjny powolywanie sie w podstawie prawnej na 

ustawe kodeks postepowania administracyjnego przed ustawa 0 swiadczeniach 

rodzinnych. 

Aktap. K.L 

Pani K.L dnia 11.05.2004 r. zlozyla : 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, tj. 

dodatek z tytulu samotnego wychowania dziecka oraz dodatek z tytulu ksztalcenia 

i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego, 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego (data wplywu 11.05.2004 r.), 

•	 wniosek 0 swiadczenie pielegnacyjne (data wplywu 11.05.2004 r.). 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne: 

Nr 000631/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r. 

Nr 000669/SP/0612004 z dnia 8.06.2004 r. 

Nr 000643/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r. 

Nr 000495/ZRl06/2004 z dnia 7.06.2004 r. 

Nr 0011111ZRlI0/2004 z dnia 9.11.2004 r. 

Sprawdzono listy wyplat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r. 

Stwierdzone nieprawidlowosci : 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacym prawem materialnym 

w tym zakresie, 

w decyzjach administracyjnych w czesci dotyczacej podstawy przyznania swiadczenia 
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porrurueto rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 

5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach 0 swiadczenia 

rodzinne, 

przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzajacego odbi6r decyzji przez 

swiadczeniobiorce (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami 

swiadczeniobiorcow), 

Aktap. H.R 

Pani H.R dnia 24.05.2004 r. zlozyla : 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatek z tytulu ksztalcenia 

i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego , 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielcgnacyjnego, 

wniosek 0 swiadczenie pielegnacyjne. 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne:
 

Nr 000714/SP/06/2004 z dnia 8.06.2004 r.
 

Nr 0006111ZP/06/2004 z dnia 7.06 .2004 r.
 

Nr 000617/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r.
 

Nr 00438/ZRl06/2004 z dnia 7.06.2004 r.
 

Sprawdzono listy wyplat za okres od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r.
 

Stwierdzone nieprawidlowosci :
 

brak pieczeci nagl6wkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacym prawem materialnym 

w tym zakresie, 

w decyzjach administracyjnych w czesci dotyczacej podstawy przyznania swiadczenia 

pominieto rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 

5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach 0 swiadczenia 

rodzinne, 

przy decyzji administracyjnej brak dokumentu stwierdzajacego odbi6r decyzji przez 

swiadczeniobiorce (potwierdzenie odbioru decyzji przechowywane jest poza aktami 

swiadczeniobiorcow), 

w decyzji w czesci przyznajacej dodatek z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji dziecka 

niepelnosprawnego, przyznano niewlasciwie czasookores swiadczenia 1.05.2004

4.06.2004 r. w wysokosci 50 zl, a od 4.06.2004-31.08.2005 r. w wysokosci 70 zl. 
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Akta p. M.K. 

Pani M.K ., dnia 18.05.2004 r. zlozyla: 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, 

tj. dodatku z tytulu rozpoczecia roku szkolnego, dodatku z tytulu samotnego 

wychowywania dziecka, dodatku z tytulu podjecia przez dziecko nauki poza miejscem 

zamieszkania (na pokrycie wydatk6w zwiazanych z zapewnieniem dziecku rnozliwosci 

dojazdu), 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne: 

Nr 000359/ZRJ06/2004 z dnia 05.06.2004r., 

Nr 001077IDW/l0/2004 z dnia 13.10.2004r. 

Stwierdzone nieprawidlowosci: 

brak potwierdzenia odbioru wszystkich decyzji waktach, 

data wplywu jedynie na wniosku 0 zasilek rodzinny wraz z dodatkami, na pozostalych 

dokumentach brak daty wplywu, 

przekreslono czesc wniosku dotyczaca dodatku z tytulu samotnego wychowywania 

dziecka i utraty prawa do zasilku dla bezrobotnych na skutek uplywu ustawowego okresu 

jego pobierania, tj. imiona i nazwiska dzieci i nie opatrzono data i parafa, 

brak znaku "x" we wniosku przy dodatku z tytulu rozpoczecia roku szkolnego 

oraz przy dodatku z tytulu podjecia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, 

w czesci II wniosku, Pani M.K zlozyla podpis, podpis ten przekreslono i nie opatrzono 

parafa i data, 

w czesci VI wniosku, ktora wypelnia podmiot realizujacy swiadczenia, brak czytelnego 

podpisu osoby przyjmujacej wniosek, 

w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy, 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacym prawem materialnym 

w tym zakresie. 
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Aktap. T.N. 

Pani T.N, dnia 14.04.2004 r. zlozyla: 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, 

tj. dodatku z tytulu rozpoczecia roku szkolnego, dodatku z tytulu opieki nad dzieckiem 

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytulu ksztalcenia 

i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego, 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego. 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne: 

Nr 000602/ZP/06/2004 z dnia 07.06.2004 r., 

Nr 000626/ZP/06/2004 z dnia 07.06.2004 r., 

Nr 0004311ZRJ06/2004 z dnia 07.06.2004 r. 

Stwierdzone nieprawidlowosci: 

brak potwierdzenia odbioru wszystkich decyzji waktach, 

przekreslono we wniosku 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w imie 

dziecka i nie opatrzono data i parafa, 

w podstawie prawnej decyzji Nr 000602/ZP/06/2004 z 07.06.2004 r. w pierwszej 

kolejnosci podano art. z kpa., 

w pouczeniu ww. decyzji brak wskazania, art. 30 ust 1 0 obowiazku zwrotu nienaleznie 

pobranych swiadczen, 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacyrn prawem materialnym 

w tym zakresie, 

wydanie decyzji administracyjnej nastapilo po ustawowym terminie, okreslonyrn 

w kodeksie postepowania administracyjnego. 

Aktap. E.P. 

Pani E.P, dnia 12.07.2004 r. zlozyla: 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, 

tj . dodatku z tytulu urodzenia dziecka, dodatku z tytulu samotnego wychowywania 

dziecka, 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne: 

Nr 000860/ZRJ07/2004 z dnia 14.07.2004 r., 
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Nr 001052/ZRJ1 0/2004 z dnia 12.10.2004 r., 

Stwierdzone nieprawidlowosci: 

brak potwierdzenia odbioru wszystkich decyzji waktach, 

w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy, 

na skutek wydania decyzji Nr 001 052/ZRJ1 0/2004 z dnia 12.10.2004 r., oraz decyzji Nr 

000860/ZRJ07/2004 z dnia 14.07.2004 r., nieslusznie wyplacono srodki w kwocie 1.194 

zl. (Kontro1ui'lcemu przedlozono oswiadczenie Pani E. P., iz wyraza zgode na potracenie 

z biezacych swiadczen rodzirmych nieslusznie wyplaconego swiadczenia), 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacym prawem materialnym 

w tym zakresie. 

Aktap. K.K. 

Pani K.K., dnia 29.10.2004 r. zlozyla: 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, 

tj. dodatku z tytulu urodzenia dziecka, 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjna, Nr 001167/ZRJ12/2004 z dnia
 

07.12 .2004 r.,
 

Stwierdzone nieprawidlowosci:
 

brak potwierdzenia odbioru decyzj i w aktach,
 

w czesci VI zle naliczono doch6d - nie pomniejszono 0 skladki,
 

wydanie decyzji administracyjnej nastapilo po ustawowym terminie, okreslonyrn
 

w kodeksie postepowania administracyjnego,
 

- w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy, 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacym prawem materialnym 

w tym zakresie. 

Aktap. R.W. 

Pan R.W., w dniach 05.05.2004 r., 31 .08.2004 r. zlozyl: 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, 

tj. dodatku z tytulu rozpoczecia roku szkolnego, dodatku z tytulu samotnego 

wychowywania dziecka, 
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Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne: 

Nr 000340/ZRJ06/2004 z dnia 05.06.2004 r., 

Nr 001098/ZRJ10/2004 z dnia 14.10 .2004 r., 

Stwierdzone nieprawidlowosci: 

brak potwierdzenia odbioru wszystkich decyzji waktach, 

- w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy, 

corka Marlena jest najstarszym dzieckiem, a przyznano jej zasilek rodzinny w kwocie 

66 zl, 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacyrn prawem materialnym 

w tym zakresie. 

Aktap. D.F. 

Pani D.F, dnia 14.05 .2004 r. zlozyla: 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatkow do zasilku rodzinnego, 

tj. dodatku z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego, dodatku z tytulu 

samotnego wychowywania dziecka, 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego (data wplywu 29.04.2004 r.), 

wniosek 0 ustalenie prawa do swiadczenia pielegnacyjnego (data wplyw 29.04.2004 r.), 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego (data wplywu z dnia 05.08. 

2004 r.). 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne: 

Nr 000680/SP/0612004 z dnia 08.06.2004 r., 

Nr 000637/ZP/06/2004 z dnia 07.06.2004 r., 

Nr 0005111ZRJ06/2004 z dnia 16.06.2004 r., 

Nr 000879/ZRJ08/2004 z dnia 11.08.2004 r., 

Nr 000878/SP/08/2004 z dnia 11.08.2004 r., 

Nr 000511a1ZRJ06/2004 z dnia 11.08.2004 r., uchylajaca decyzje Nr 0005111ZRJ0612004 

z dnia 16.06.2004 r., 

Nr 000873/ZRJ08/2004 z dnia 11.08.2004 r., 

Nr 0010811DWIl0/2004 z dnia 13.10.2004 r., 

Stwierdzone nieprawidlowosci: 

~rak potwierdzenia odbioru decyzji waktach, 

<\ol-~ 
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w podstawie prawnej wymienionych decyzji wskazano w pierwszej kolejnosci art. z kpa, 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacym prawem materialnym 

w tym zakresie. 

Aktap. D.P. 

Pani D.P, dnia 14.05 .2004 r. zlozyla: 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, 

tj. dodatku z tytulu rozpoczecia roku szkolnego, dodatku z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji 

dziecka niepelnosprawnego, dodatku z tytulu samotnego wychowywania dziecka, 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego (data wplywu14.05.2004 r.), 

wniosek 0 ustalenie prawa do swiadczenia pielegnacyjnego (data wplywu 14.05.2004 r.), 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne: 

Nr 000601/ZP/0612004 z dnia 07.06.2004 r., 

Nr 00071O/SP/06/2004 z dnia 08.06.2004 r., 

Nr 000427/ZRJ06/2004 z dnia 07.06.2004 r., 

Nr 0010211ZRJ09/2004 z dnia 14.09.2004 r. zmieniajaca decyzje, Nr 000427/ZRJ06/2004 

z dnia 07.06.2004 r. 

Stwierdzone nieprawidlowosci: 

brak potwierdzenia odbioru wszystkich decyzji waktach, 

w podstawie prawnej wymienionych decyzji wskazano w pierwszej kolejnosci art. z kpa, 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacym prawem materialnym 

w tym zakresie. 

Akta p. B.R. 

Pani B.R, dnia 19.04.2004 r. zlozyla: 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, 

tj. dodatku z tytulu rozpoczecia roku szkolnego, dodatku z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji 

dziecka niepelnosprawnego, dodatku z tytulu samotnego wychowywania dziecka oraz 

dodatku z tytulu podjecia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (na pokrycie 

wydatk6w zwiazanych z zapewnieniem dziecku mozliwosci dojazdu ), 
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wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego 19.04.2004 r.,
 

wniosek 0 ustalenie prawa do swiadczenia pielegnacyjnego19.04.2004 r.,
 

wniosek 0 ustalenie prawa do swiadczenia pielegnacyjnego 03.08.2004 r.,
 

wniosek. 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego 27.08.2004 r,
 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego 28.10.2004 r.,
 

wniosek 0 ustalenie prawa do swiadczenia pielegnacyjnego 28.10.2004 r.
 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne: 

- Nr 000603/ZP/06/2004 z dnia 7.06.2004 r. 

Nr 000604/ZP/06/2004 z dnia 07.06.2004 r., 

Nr 000717/SP/06/2004 z dnia 08.06.2004 r., 

Nr 000425/ZRJ06/2004 z dnia 07.06.2004 r., 

Nr 000633/ZP/06/2004 z dnia 07.06.2004 r., 

Nr 000909/SP/09/2004 z dnia 08.09.2004 r., 

Nr 000910/ZRJ09/2004 z dnia 08.09.2004r. zrnieniajaca decyzje, Nr 000425/ZRJ06/2004 

z dnia 07.06.2004 r. poprzez dodanie pkt. 17, 

Nr 000913/ZP/09/2004 z dnia 09.09.2004 r., 

Nr RS/OOOOI/ZRJ09/2004 z dnia 09.09.2004r.zmieniajqca decyzje, 

Nr 000425/ZRJ06/2004 z dnia 07.06 .2004 r. poprzez dodanie pkt. 18, 

Nr 001155/ZRJ11/2004 z dnia 10.11.2004r. zrnieniajaca decyzje, Nr 000425/ZRJ06/2004, 

Nr 001156/SP/1112004 z dnia 10.11.2004 r., 

Nr 001157/ZP/11/2004 z dnia 10.11.2004 r., 

Nr 000425/ZRal1112004 z dnia 10.11 .2004r. zmieniajaca decyzje Nr 000425/ZRJ06/2004 

w pkt. 8. 

Stwierdzone nieprawidlowosci: 

brak potwierdzenia odbioru wszystkich decyzj i w aktach, 

wydanie decyzji administracyjnej nastapilo po ustawowym terminie, okreslonym 

w kodeksie postepowania administracyjnego, 

w podstawie prawnej decyzji administracyjnej nie ma zastosowania art. 59 ustawy, 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacym prawem materialnym 

w tym zakresie, 

w decyzji Nr 000425/ZRJ06/2004 z dnia 07.06.2004 r., nakladaja sie okresy zasilkowe 

(przyznano zasilek z tytulu samotnego wychowania od 1.05.2004 r.- 12.08.2004 r., 

wysokosc 250 zl, , od 12.08.2004 r. - 31.08.2005 r.). 
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Akta p. G.Cz. 

Pani G.Cz., dnia 27.04.2004 r. zlozyla: 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, 

tj. dodatku z tytulu rozpoczecia roku szkolnego, dodatku z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji 

dziecka niepelnosprawnego, dodatku z tytulu samotnego wychowywania dziecka 

oraz dodatku z tytulu podjecia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 

(na czesciowe pokrycie wydatk6w zwiazanych z zamieszkaniem w miejscowosci, 

w kt6rej znajduje sie siedziba szkoly; na pokrycie wydatk6w zwiazanych z zapewnieniem 

dziecku mozliwosci dojazdu), 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego (data wplywu 27.04.2004 r.), 

wniosek 0 ustalenie prawa do swiadczenia pielegnacyjnego (data wplywu 27.04.2004 r.). 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne: 

Nr 000414/RP/06/2004 z dnia 07.06.2004 r., 

Nr 000678/SP/06/2004 z dnia 08.06.2004 r., 

Nr 000664/ZP/06/2004 z dnia 08.06 .2004 r., 

Nr 000591/ZP/06/2004 z dnia 07.06.2004 r., 

Nr 000999/ZRJ0912004 z dnia 14.09.2004 r. zmieniajaca decyzje Nr 000414/ZRJ06/2004 

z dnia 07.06.2004 r., 

Stwierdzone nieprawidlowosci: 

brak potwierdzenia odbioru wszystkich decyzji waktach, 

wydanie decyzji administracyjnej nastapilo po ustawowym terrninie, okreslonym 

w kodeksie postepowania administracyjnego, 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacym prawem materialnym 

w tym zakresie. 

Akta p. J.P. 

Pani 1.P, dnia 21.04.2004 r. zlozyla: 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, tj 

dodatku z tytulu rozpoczecia roku szkolnego, dodatku z tytulu ksztalcenia i rehabilitacji 

dziecka niepelnosprawnego, dodatku z tytulu samotnego wychowywania dziecka oraz 

f\.~ J r(
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dodatku z tytulu podjecia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (na pokrycie
 

wydatk6w zwiazanych z zapewnieniem dziecku mozliwosci dojazdu ),
 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego,
 

wniosek 0 ustalenie prawa do swiadczenia pielegnacyjnego,
 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne: 

decyzja nr 000618/ZP/06/2004 z dnia 07.06.2004 r., 

decyzja nr 000711/SP/06/2004 z dnia 08.06.2004 r., 

decyzja nr 000436/ZR/06/2004 z dnia 07.06.2004 r., 

decyzja nr 0010211ZR/09/2004 z dnia 14.09.2004 r. zmieniajaca decyzje 

nr 000427/ZR/06/2004 z dnia 07.06.2004 r., 

Stwierdzone nieprawidlowosci: 

brak potwierdzenia odbioru wszystkich decyzji waktach, 

wydanie decyzji administracyjnej nastapilo po ustawowym terminie, okreslonym 

w kodeksie postepowania administracyjnego, 

brak pieczeci nagl6wkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacym prawem materialnym 

w tym zakresie. 

Aktap. K.Z. 

Pani K.Z, dnia 26.05.2004 r. zlozyla: 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatk6w do zasilku rodzinnego, 

tj. dodatku z tytulu rozpoczecia roku szkolnego, dodatku z tytuhi ksztalcenia i rehabilitacji 

dziecka niepelnosprawnego, dodatku z tytulu samotnego, 

dwa wnioski 0 ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego, 

wniosek 0 ustalenie prawa do swiadczenia pielegnacyj nego, 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne: 

Nr 000635/ZP/06/2004 z dnia 07 .06.2004 r., 

Nr 000663/ZP/06/2004 z dnia 08 .06.2004 r., 

Nr 000726/SP/06/2004 z dnia 08.06.2004 r., 

Nr 000520/ZR/06/2004 z dnia 16.06.2004 r., 

Nr 0010211ZR/09/2004 z dnia 14.09.2004 r. zmieniajaca decyzje Nr 000427/ZR/06/2004 

z dnia 07.06.2004 r., 
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Stwierdzone nieprawid1owosci: 

brak potwierdzenia odbioru wszystkich decyzji waktach, 

w podstawie prawnej decyzji wskazano w pierwszej kolejnosci art. z kpa, 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacym prawem materialnym 

w tym zakresie. 

Akta p. M.Ch. 

Pani M.Ch, dnia 28.05.2004 r. zlozyla: 

wniosek 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatkow do zasilku rodzinnego, 

tj. dodatku z tytulu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytulu opieki nad 

dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. 

Na zlozone wnioski wydano decyzje administracyjne: 

Nr 000042/ZRl06/2004 z dnia 04 .06.2004 r., 

Nr 00 11301ZRll112004 z dnia 09.11.2004 r. zmieniajaca decyzje Nr 000042/ZRl06/2004 

z dnia 04.06.2004 r., 

Stwierdzone nieprawid1owosci: 

brak potwierdzenia odbioru wszystkich decyzji waktach, 

brak pieczeci naglowkowych na wydanych decyzjach administracyjnych, nazwa organu 

wyplacajacego swiadczenia jest niezgodna z obowiazujacym prawem materialnym 

w tym zakresie. 

Rozliczenie kosztow obslugi realizowania swiadczen rodzinnych. 

Jednostce wyplacajacej swiadczenia, zgodnie z art.48 a ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. 0 swiadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z pozn. zm. ) przysluguja 

w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2004 r. koszty obslugi w wysokosci 2 % wydatkow 

na swiadczenia rodzinne. Na podstawie zrealizowanych swiadczen rodzinnych wyliczone 

koszty obslugi stanowia 39.497,02 zl (tj . 2% z kwot: § 3110- 1.917.363,41 zl , wydatki 

do konca grudnia 2004 r. oraz § 4110 - 57.487,59 zl, z tytulu skladek na ubezpieczanie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego za osoby otrzymujace swiadczenie 

pielegnacyjne, na podstawie przepisow 0 swiadczeniach rodzinnych.). Zgodnie 

z wyjasnieniem Ministerstwa Polityki Spolecznej z dnia 21 lipca 2004 r.( DSS-IV-074-137

l.P/04 ), powyzsze koszty obslugi zostaly zwiekszone 0 kwote 8.250z1., tj . 0 kwote dotacji 
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przyznana decyzja Wojewody z dnia 22 kwietnia 2004 r., WFB.I-3011/14/2004 przeznaczona 

na pokrycie koszt6w przygotowania gmin do realizacji przedmiotowych zadan. 

Wyliczony koszt obslugi w badanym okresie wyniosl 47.747,02zl, natomiast 

faktycznie poniesione koszty wyniosly 40140 zl. 

Wnioski i uwagi w sprawie prawidlowosci wykorzystania dotacji. 

Dzial 852 - Pomoc spoleczna, Rozdzial 85212 - Swiadczenia rodzinne oraz skladki 

na ubezpieczanie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego. 

1.	 Urzad Gminy Lubicz w okresie od rniesiaca kwietnia do czerwca 2004 r. otrzymal 

dotacje: 

w paragrafie 2010 w wysokosci 2.014.991 zl, z czego do dnia 31 grudnia 2004 r. 

wydatkowal 2.014.991 zl z przeznaczeniem na wyplate swiadczen rodzinnych oraz 

zaliczki na oplacenie skladek na ubezpieczanie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

spolecznego za osoby otrzymujace swiadczenia pielegnacyjne oraz na wydatki biezace 

zwiazane z realizacja przedrniotowych zadan, tj. 100 %. 

w	 paragrafie 6310 w wysokosci 12.935 zl., z czego wydatkowal na zakup sprzetu 

komputerowego i oprogramowania 100% otrzymanych srodkow . 

2. Wskazuje sie Jednostce kontrolowanej na: 

stosowanie pieczeci nagl6wkowych zgodnie z obowiazujaca instrukcja kancelaryjna 

dla organ6w gmin i zwiazkow miedzygminnych ( Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319; 

Zalacznik Nr 6, Czesc V, pkt. 4 ), 

stosowanie wlasciwych podstaw prawnych w decyzjach administracyjnych, 

dolaczenie do decyzji administracyjnych dokument6w potwierdzajacych odbi6r decyzji. 

bardziej dokladne wypelnianie wniosk6w 0 ustalenie prawa do zasilku rodzinnego 

i dodatk6w, 

zalatwianie spraw (wydawanie decyzji administracyjnych) w ustawowym terminie, 

okreslonyrn w kodeksie postepowania administracyjnego (Dz.U z 2000 r, Nr 98, 

poz.1071). 

Na tym protokol zakonczono. 

Kierownik jednostki kontrolowanej moze zglosic zarzadzajacemu kontrole w terminie 

14 dni uwagi do protokolu. 
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Protokol zostal sporzadzony w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych 

po jednym otrzymuja: 

1. Pan Marek Olszewski - W6jt Gminy Lubicz, 

2. Pan Romuald Kosieniak - Wojewoda Kujawsko-Pomorski. 

Bydgoszcz, dnia 13 kwietnia 2005 r. 
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