PROTOKÓŁ Z KONTROLl

przeprowa Jzonej przez FIRMĘ CURULIS sp. z o.o. z siedz i bą: ul. Kazimierza Wielkiego 5C/180
61-863 Po::>_ nań , w dniach 20-21 kwietnia 2015 roku , w Ośrodku Pornocy Społecznej w Książu Wlkp.
Przedmiot kontroli:
Dzia .ania wobec dłużników alimentacyjnych , dochodów i wydatków związanych
z re< lizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie,
dofir ansowania zadań własnych .
Jednostkc kontrolowana:
Ośrcdek Pornocy Społecznej w Książu Wielkopolskim
ul. S1:acha Wichury 11a, 63-130 Książ Wielkopolski.
Okres objf~ty kontrolą:
Od · stycznia do 31 grudnia 2014 roku .
Wyniki ko ·1troli ujęto w następujących rozdziałach protokołu kontroli:
1. 1Jstalenia ogólne kontroli .
2. Jziałania wobec dłużników alimentacyjnych .
3. '') ochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
' innych zadań zleconych gminie. Dofinansowanie zadań własnych .
1.

Ust;; lenia ogólne kontroli:
Ośrc dek

Pornocy Społecznej w Książu Wielkopolskim zwany dalej " Ośrodkiem " jest jednostką
Gminy Książ Wielkopolski działającą w formie jednostki budżetowej .
W o.'( resie objętym kontrolą Kierownikiem Ośrodka była Pani Róża Jędrzejczak . Zarządzeniem
nr 218/20(" 4 z 4 maja 2004 r. Burmistrz upoważnił Kierownika Ośrodka do prowadzenia postępowań
i wydawana decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie świadczeń rodzinnych .
Zarządze n 'em nr 66/2010 z 30 czerwca 2010 r. Burmistrz upoważnił Kierownika do podejmowania
działań wobec dłużników alimentacyjnych , prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach
decyzji.
Głóvnym Księgowym Ośrodka , była Pani Hanna Bartkowiak. W zakresie czynności z 1 lipca
2009 roku został określony zakres działań i obowiązki Głównego Księgowego . Kierownik Ośrodka
powierzyła Głównej Księgowej za jej zgodą obowiązki i odpowiedzialność , o której mowa wart. 54 ust.
1 ustawy z. dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych .

organizacy' ną

2.

Dzi ełania

wobec

dłużników

alimentacyjnych:

Kon rolę działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych przeprowadzono
w zakresiE
1. p r~~eprowadzania wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami , w tym składania przez dłużników
oś viadczeń majątkowych , o których mowa wart. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 7 września 2007 r.
o r, omocy osobą uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm .
zv.. ana dalej upoua.);
·
2. pr.;ekazywania komornikowi informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej
es:lekucji, o których mowa wart. 5 ust. 1 upoua;
3. ak .ywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, o której mowa w art. 5 ust. 2 upoua;
4. w~·zczynania postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego
sif· od zobowiązań alimentacyjnych, o których mowa wart. 5 ust. 3 upoua;
5. ki€rowania do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy, o którym mowa w art. 5 ust. 3b
up ua;
6. infJrmowania organu wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec
dh. żnika alimentacyjnego oraz ich efektach , o których mowa wart. 6 upoua;
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7. wyc;J awania decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu
otr7.ymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o których
me-Na wart. 27 ust. 2 upoua;
8. zg cd ności kwot zadłużenia wynikających z decyzji z kwotami wynikającymi z ewidencji
an/ litycznej prowadzonej dla każdego z kontrolowanych dłużników;
9. przJ~kazywania dłużnikowi alimentacyjnemu oraz organowi właściwemu informacji
o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego, decyzji w sprawie
zw"'otu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę
upt awnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, informacji o wysokości zobowiązań
dłu! nika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa, o których mowa wart. 27 ust. 7 upoua;
1O. prz ;kazywania komornikowi sądowemu decyzji przyznającej osobie uprawnionej świadczenia
z ft nduszu alimentacyjnego, o której mowa wart. 27 ust. 8 upoua;
11 . dol.onywania czynności egzekucyjnych , o których mowa w ustawie z 17 czerwca 1966 r.
o p:>stępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1015,
Dz U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm .).
Kont1olą objęto

wybrane decyzje za okres

świadczeniewy

od 1

października

2012 r. do 30

września 2;J 13 oraz od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r.
Wyt{ powane do kontroli decyzje o zadłużeniu za okres świadczeniewy 2012-2013 wraz

z datami v.. ystawienia upomnień , datami ich odebrania, nr tytułów wykonawczych oraz datami ich
wystawien iq zawarto w tabeli nr 1.
Wyt~ powane do kontroli decyzje o zadłużeniu za okres świadczeniewy 2013-2014 zawarto
w tabeli nr 2.

1. 0

Tabel

.
ruzemu
Wl SIt

dł

, . d

2012-2013
Data
wystawienia
tytułu l tytułów
wykonawczych

zadłużeniu

Data
wystawienia
upomnienia

Data
odebrania
upomnienia

OPS.4743c, 31 .2.2013

2014-01-13

2014-04-1 o

2014-04-11

2014-06-17

OPS.4742 18.2.2013

2013-12-20

2014-04-01

2014-04-08

2014-05-28

Nr de,\:yzji o
zadłl'żeniu

OPS.4743 34.2.2013

Data wydania
decyzji o

k

2014-01-16

2014-04-10

2014-04-11

2014-06-17

,,
i
l

OPS.474~' . 29.2.2013

2014-06-17
2014-01-08

2014-04-07

2014-04-09
2014-09-08

f,
.
l

OPS.474 ~ .1.2.2014

2014-01-29

2014-04-17

2014-04-18

OPS.474:,. 33 .2.2013

2014-01-15

2014-04-25

OPS.474 l 3.2 .2014

2014-02-18

2014-04-04

2014-04-10

2014-08-27

2014-01-07

2014-04-01

2014-04-04

2014-05-28

2014-02-18

2014-04-25

2014-04-29

2014-09-11

Awizowano
Upomnie~ie

2014-09-09

2014-06-05

'

OPS.47 4:··.26.2.2013
·.

OPS.4 74 3.6.2.20 14
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Nr tytułu
wykonawczeg
o

15.2014
15.2.2014
11.2014
11.2.2014
11 .3.2014
14.2014
14.2.2014
14.3.2014
12.2014
12.2.2014
12.3.2014
20.2014
20.2.2014
20.3.2014
22.2014
22.2.2014
22.3.2014
18.2014
18.2.2014
18.3.2014
19.2014
19.2.2014
19.3.2014
10.2014
10.2.2014
10.3.2014
24.2014
24.2.2014
24.3.2014
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.

Tabela nr 2, Decyzje o zadłużeniu wystawione za okres świadczeniowy 2013-2014.
Data wydania decyzji o zadłużeniu
l:)ecyzja o zadłużeniu
2015-01-05
OPS.4743.I 0.2.2014
2015-02-09
OPS.4743 . .2.2015
2015-01-23
OPS.4743. 8.2.2014
2015-02-09
OPS.4743 . .2.2015
2015-01-05
OPS.4743 . .2.2014
2015-02-20
OPS.4743 . .2.2015
2015-02-18
OPS.4743 . .2.2015
2015-01-13
OPS.4743. 3.2.2014
2015-02-18
OPS.4743. ).2.2015
2015-01-13
OPS.4743. 5.2.2014
czynności

W wt niku

kontrolnych ustalono,

że

w zakresie

działań

•

podejmowanych wobec

dłużników Alimentacyjnych wymienionych w pkt. 1-10 Ośrodek działał zgodnie z powołanymi

przepisami ~ poua .

W połostałym zakresie ustalono, że :
1. za dkres świadczeniewy 2012-2013:
decyzje o zadłużeniu wystawiane

były

od 81 do 110 dni po

zakończeniu

okresu

świadczeniowego ,

upomnienia, o których mowa wart. 15 §1 powołanej ustawy postępowaniu egzekucyjnym
w administracji , wysyłano do dłużników alimentacyjnych po upłynięciu od 45 do 99 dni od
wystawienia decyzji o zadłużeniu,
c) tytuły wykonawcze wystawiane były po upłynięciu od 56 do 135 dni od dnia odebrania
przez dłużnika upomnienia.
2. Za łokres świadczeniewy 2013-2014 nie wysyłano do dłużników upomnień oraz nie
awiano tytułów wykonawczych .

t

art. 27 ust. 1 - 3 upoua dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi
wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
osobie upr~
Jlwnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Decyzję o wysokości zadłużenia wystawia
organ właś ·iwy wierzyciela . Należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów powołanej ustawy
o pastępaw niu egzekucyjnym w administracji, tj. po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia
(art. 15 §1
wołanej ustawy postępowaniu egzekucyjnym w administracji).
Usta~· nia kontroli wskazują, że w okresie świadczeniowym 2012-2013 czynności wobec
dłużników alimentacyjnych
podejmowano po upłynięciu 81 dni po zakończeniu okresu
świadczeni twego, a wszczynanie postępowania egzekucyjnego znaczenie przekraczało 7-dniowy
termin wyzi)Bczony wart. 15 §1 w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Za oh~res świadczeniewy 2013-2014 nie wysłano do dłużników upomnień oraz nie wystawiono
tytułów wy~onawczych , tym samym nie podejmowano działań mających na celu dochodzenie
roszczeń ri. leżnych Skarbowi Państwa , Gminie Książ Wlkp. oraz innej jednostce samorządu
terytorialne o. W świetle art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
naruszenie · yscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz.U . z 2013 r., poz. 168) niepobranie lub
niedochodz~nie należności Skarbu Państwa , jednostki samorządu terytorialnego jest naruszeniem
dyscypliny ft.nansów publicznych .
W

mJśl

właściwem t;

Doc ł}ody

3.

i wydatki

związane

z

realizacją zadań

z zakresu administracji

rządowej

i innych

zada ~ zleconych gminie. Dofinansowanie zadań własnych:

W z~xresie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zlec<Jl ych gminie kontrolą objęto :
1. zasSki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych przyznane na podstawie wniosków oraz
wyl anych na ich podstawie decyzji nr:
a) ; OPS.4700.27.2013-2014 z 26 września 2013 r.;
b) ' OPS.4700.79 .2014-2015 24 października 2014 r.;
c) '· OPS.4700 .343.2013-2014;
d) ~ OPS.4700.357.2014-2015 z 22 grudnia 2014 r.;

zadań
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e) OPS.700.282 .2013-2014 z 6 listopada 2014 r. ;
f) ' OPS.4700.223 .2014-2015 z 191istopada 2014 r.;
g) OPS.4700.167.2014-2015 z 10 listopada 2014 r.;
h) OPS.4700.220.2014-215
2. za::. iłki pielęgnacyjne , specjalne zasiłki pielęgnacyjne przyznane na podstawie wniosków oraz
de ~yzji wydanych na ich podstawie nr:
a) OPS.4701 .9.2013-2014 z 4 grudnia 2013 r.;
b) OPS.4701 .13.2013-2014 z 19 grudnia 2013 r. ;
c) OPS.4701.43 .2012-2013 z 26 kwietnia 2013 r.;
d) OPS.4701 .34.2013-2014 z 10 listopada 2013 r.
3. za~ iłki dla opiekunów przyznane na podstawie wniosków oraz decyzji wydanych na ich
po j stawie nr:
a) OPS.4705.ZD0.12.3.2014 z 27 czerwca 2014 r. ;
b) OPS.4705.ZD0.2.3.2014 z 27 czerwca 2014 r.;
c) OPS.4705.ZD0.7.3.2014 z 27 czerwca 2014 r.;
d) OPS.4705.ZD0 .8.3.2014 z 27 czerwca 2014 r.
Kon' ·olę przeprowadzono w zakresie prawidłowości prowadzonych pastepowań w sprawach
przyznania i wypłacania świadczeń rodzinnych określonych w rozdziale 6 ustawy z 28 listopada 2003
r. o świad ,:zeniach rodzinnych oraz prawidłowości prowadzonych pastepowań w sprawie ustalenia
zasiłku dla opiekuna określonych w ustawie z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów
Kon·-ola w powyższym zakresie nieprawidłowości nie wykazała .

Na tym ustalenia

zakończono .

Uwagi:
W

związkL

Społeczne

z ustaleniami kontroli zawartymi w niniejszym protokole, do Kierownika
w Książu Wielkopolskim kieruje się zalecenia pokontrolne.

Ośrodka

Pornocy

Protokół n niejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano
bez zastrz ażeń . Jeden egzemplarz protokołu wręczono Kierownikowi Ośrodka Pornocy Społecznej
w Książu v/lkp. Pani Róży Jędrzejczak.

Książ Wiel·,opolski , ?.t? maja 2015 r.
Kn:::: .Jv.-·,· ·

~~~~~~1u\~.~~~~-~-~~
Ki;;t; ;rk je'r,fnbstki
Róża

Kontrolujący

J drzejczak

OŚRODEK P4iMOCY SPOŁECL•,~,
63-1~

l KS18.!

vv ><.;!

ul ''V'.:hury 1' a

tc.Jfa;~ 61 28 22

IOC
NIP liBó-•55-95-09
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