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I. Dane identyfikacyjne 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu, ul. Hrubieszowska 40/1, 22-113  
Kamień (dalej: GOPS lub Ośrodek) 

Iwona Mendel, Kierownik Ośrodka od 1 lipca 2008 r.  

1. Postępowanie w sprawach o przyznanie i wypłatę zasiłków okresowych. 
2. Postępowanie w sprawach o przyznanie i wypłatę świadczeń alimentacyjnych. 
3. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. 
4. Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń 

alimentacyjnych i zasiłków okresowych oraz odprowadzanie dochodów 
uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych. 

Lata 2018-2019 oraz działania wcześniejsze, mające związek z zagadnieniami 
objętymi kontrolą. 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Jerzy Bielak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/8/2020 z 7 stycznia 2020 r. 

 (akta kontroli str. 1) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kamieniu w zakresie objętym kontrolą.  

W latach 2018-2019 zasiłki okresowe oraz świadczenia alimentacyjne były naliczane 
i wypłacane uprawnionym osobom w prawidłowej wysokości. Podejmowano 
właściwe działania wobec dłużników alimentacyjnych w celu wyegzekwowania 
wypłaconych świadczeń. Wnioski NIK sformułowane w tym zakresie po kontroli 
I/15/006 „Realizacja przez gminy wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej” 
zostały zrealizowane. 

Dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na wypłatę zasiłków okresowych 
i świadczeń alimentacyjnych wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, 
a niewykorzystane kwoty terminowo zwrócono do budżetu państwa. 

Stwierdzono przypadki nieterminowego przekazywania do Gminy Kamień dochodów 
budżetu państwa uzyskanych od dłużników alimentacyjnych, co świadczy 
o niewykonaniu wniosku sformułowanego w tym zakresie po kontroli I/15/006.  

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. (dalej: ustawa o NIK). 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Postępowanie w sprawach o przyznanie i wypłatę 
zasiłków okresowych 

1.1. W latach 2018-2019 do GOPS zostały złożone 234 wnioski o przyznanie 
zasiłków okresowych. W 2018 r. wydano 111 decyzji przyznających świadczenie na 
kwotę 138,4 tys. zł, w 2019 r. 119 na kwotę 160,7 tys. zł. W czterech przypadkach 
odmówiono zasiłku z uwagi na niespełnienie kryterium dochodowego przez 
wnioskodawcę oraz brak podstaw do jego przyznania. 

 (akta kontroli str. 34-37, 42-49, 52-203) 

1.2. Badanie dokumentacji 10 losowo wybranych decyzji przyznających zasiłki 
okresowe na łączną kwotę 10,1 tys. zł wykazało, że postępowania prowadzone były 
terminowo, a decyzje wydano w okresie od 3 do 21 dni od wszczęcia postępowania. 
W dziewięciu przypadkach wydanie decyzji poprzedzone było przeprowadzeniem 
wywiadu środowiskowego. W jednym przypadku wywiad nie był wymagany, 
ponieważ decyzja dotyczyła skrócenia okresu przyznania świadczenia, na 
podstawie m.in. art. 13 i 106 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej4 (dalej: ups), w związku z otrzymaniem informacji o tymczasowym 
aresztowaniu świadczeniobiorcy. 

Wywiady przeprowadzano w terminie do 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy, zgodnie z wymogami § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego 
wywiadu środowiskowego5. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową 
osoby lub rodziny ustalano na podstawie dowodów określonych w art. 107 
ust. 5b ups.  

(akta kontroli str. 52-203) 

Decyzje w sprawie świadczeń zawierały elementy określone w art. 107 § 1 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego6 (dalej: kpa). 
Wydawane były przez Kierownik GOPS, a w przypadku jej nieobecności – 
pracownika socjalnego, na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy 
Kamień. 

 (akta kontroli str. 3, 8, 52-203) 

Wszystkie osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku okresowego spełniały kryteria 
dochodowe do ich uzyskania. Dochody wnioskodawców ustalono prawidłowo, 
zgodnie z art. 8 ups, co świadczy o wyeliminowaniu nieprawidłowości w tym 
zakresie stwierdzonych w trakcie kontroli I/15/006 „Realizacja przez gminy 
wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej” i zrealizowaniu wniosku 
sformułowanego w wystąpieniu pokontrolnym z 29 lutego 2016 r.  

Wystąpiły okoliczności uzasadniające przyznanie świadczenia, określone w art. 38 
ust. 1 ups, tj. m.in. bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność. Zasiłki 
przyznano w kwotach od 58,40 zł do 764,95 zł, wyliczonych zgodnie z art. 38 ust. 2-
4 ups. Wypłat dokonywano w terminach określonych w decyzjach w sprawie ich 
przyznania.  

                                                      
3 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm. 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 1788. 
6 Dz. U. z 2020 r. poz. 256.  
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W związku ze zwiększeniem kryteriów dochodowych od 1 października 2018 r.7, 
GOPS dokonał z urzędu zmiany 20 decyzji w sprawie przyznania zasiłków 
okresowych, z których jedna (z dnia 21 września 2018 r.) była objęta badaną próbą. 
Decyzją z 10 października 2018 r. kwotę świadczenia przyznanego ww. decyzją na 
okres od 1 września do 31 grudnia 2018 r. podwyższono od 1 października 2018 r. 
z 158,42 zł do 179,42 zł. 

(akta kontroli str. 52-204, 207-287) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność skontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. Prawidłowo prowadzono postępowania w sprawie przyznania 
zasiłków okresowych. Terminowo dokonywano wypłaty przyznanych świadczeń. 

2. Postępowanie w sprawach o przyznanie i wypłatę 
świadczeń alimentacyjnych 

2.1. W okresie objętym kontrolą wydano 29 decyzji na kwotę 149,5 tys. zł, 
przyznających świadczenia alimentacyjne w okresie świadczeniowym od 
1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. oraz 19 decyzji na kwotę 29,1 tys. zł, 
dotyczących okresu od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. Uprawnionych 
do świadczeń było odpowiednio 40 i 29 osób. Nie wydawano decyzji zwiększających 
wysokość świadczeń. 

(akta kontroli str. 34-37) 

2.2. Badanie postępowań o przyznanie i wypłatę świadczeń alimentacyjnych, 
przeprowadzone na wybranej losowo próbie 10 spraw, wykazało, że: 
– wnioski o ustalenie prawa do świadczeń złożone zostały przez przedstawicieli 

ustawowych osób uprawnionych do alimentów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy 
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów8 (dalej: 
upoua). Zawierały one dane i dokumenty określone w art. 15 ust. 3-7 upoua 
oraz w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 
2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu 
oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego9; 

– decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydawane były 
przez Kierownik GOPS, posiadającą upoważnienie Wójta. Zawierały elementy 
określone w art. 107 § 1 kpa. Badane sprawy o przyznanie świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego załatwiane były do dziewięciu dni od dnia złożenia 
wniosku, tj. w terminie określonym w art. 35 kpa; 

– osoby, którym przyznano świadczenia, spełniały kryteria określone w art. 9 
ust. 1 i 2 upoua. We wszystkich przypadkach osoby uprawnione nie ukończyły 
18 roku życia. Świadczenia przyznano zgodnie z art. 10 ust. 1 upoua, 
w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, nie wyższej niż 500 zł; 

– prawo do świadczeń alimentacyjnych ustalano zgodnie z art. 18 ust. 1 upoua. 
Wypłat dokonywano w kwotach określonych w decyzjach, w okresach 
miesięcznych, stosownie do art. 20 ust. 1 upoua. W badanych sprawach nie 
stwierdzono wypłaty świadczeń przed doręczeniem decyzji o ich przyznaniu 
oraz przekazywania świadczeń w formie rzeczowej; 

                                                      
7 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1358). 
8 Dz. U. z 2019 r. poz. 670, ze zm. 
9 Dz. U. z 2017 r. poz. 1467. 
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– nie wystąpiły przypadki wstrzymania wypłacania świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego lub niewstrzymania, pomimo zaistnienia przesłanek 
określonych w art. 21 ust. 1 upoua; 

– nie dokonywano zmiany wysokości przyznanych świadczeń z powodu zmiany 
wysokości zasądzonych alimentów. W jednym przypadku, na wniosek strony10, 
uchylono decyzję przyznającą świadczenie alimentacyjne na okres 
świadczeniowy od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. 

(akta kontroli str. 4-7, 288-716) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność skontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu 
postępowań w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
Świadczenia te były prawidłowo naliczane i terminowo wypłacane. 

3. Działania podejmowane wobec dłużników 
alimentacyjnych 

3.1. Zobowiązania z tytułu świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym 
z funduszu alimentacyjnego zwiększyły się z 1 431,2 tys. zł na koniec 2017 r. do 
1 602,7 tys. zł na koniec 2019 r., tj. o 12% i dotyczyły 65 dłużników. Zobowiązania 
z tytułu świadczeń wypłaconych na podstawie ustawy o zaliczce alimentacyjnej 
zmniejszyły się w tym okresie o 8,6%, odpowiednio z 232,9 tys. zł do 212,9 tys. zł 
i dotyczyły 23 i 21 dłużników. 

(akta kontroli str. 34-37) 

3.2. Prawidłowość działań w celu egzekucji wypłaconych kwot świadczeń 
alimentacyjnych zbadano na losowo wybranej próbie 10 dłużników alimentacyjnych, 
których zobowiązania z tytułu wypłaconych świadczeń na koniec 2019 r. wyniosły 
(należność główna) 145,4 tys. zł i stanowiły 8% zobowiązań ogółem. W dwóch 
sprawach organem właściwym dłużnika był Wójt Gminy Kamień, w pozostałych – 
wójtowie innych gmin. 

Stosownie do art. 27 ust. 7 upoua, po wydaniu decyzji przyznających osobom 
uprawnionym świadczenia z funduszu alimentacyjnego, GOPS przekazał dłużnikom 
alimentacyjnym oraz organom właściwym dłużnika informacje o przyznaniu 
świadczeń i wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu 
Państwa z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych. Skierowano też – w terminie do 8 dni od 
uprawomocnienia się decyzji w sprawie przyznania świadczeń – wnioski do 
komorników o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub o przyłączenie się do 
prowadzonego postępowania. Świadczy to o wyeliminowaniu nieprawidłowości 
w tym zakresie stwierdzonych w trakcie kontroli I/15/006 i zrealizowaniu wniosku 
pokontrolnego.  

 (akta kontroli str. 288-716, 802) 

W dwóch sprawach, w których Wójt Gminy Kamień był organem właściwym 
dłużnika, niezwłocznie po wydaniu decyzji wezwano dłużników do stawienia się 
w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia 
majątkowego, zgodnie z art. 4 ust. 1 upoua. W jednym przypadku dłużnik umożliwił 
wykonanie ww. czynności, a po ich przeprowadzeniu stwierdzono, że nie wystąpiły 
przesłanki podjęcia działań na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 2 upoua w celu aktywizacji 
zawodowej dłużnika. W drugim przypadku dłużnik nie stawił się na wezwanie 
                                                      
10 Wnioskodawca nie wskazał przyczyny rezygnacji ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  
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GOPS. Po uzyskaniu informacji od komornika o niewywiązywaniu się dłużnika 
z zobowiązań alimentacyjnych w okresie ostatnich sześciu miesięcy w wysokości 
nie mniejszej niż 50% kwot ustalonych alimentów, wydano decyzję uznającą 
dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, skierowano do 
Komendy Miejskiej Policji w Chełmie wniosek o ściganie dłużnika oraz – na wniosek 
GOPS – Starosta Chełmski wydał decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika. 
Zgodnie z art. 3 ust. 7 upoua, przekazano komornikowi sądowemu posiadane 
informacje istotne dla skuteczności egzekucji. 

Stosowane przez GOPS formularze kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego 
i oświadczenia majątkowego były zgodne z określonymi w rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru 
kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego 
dłużnika alimentacyjnego11.  

W sprawach, w których Wójt Gminy nie był organem właściwym dłużnika, GOPS 
wystąpił, w trybie art. 3 ust. 5 pkt 2 upoua, do organu właściwego o podjęcie działań 
wobec dłużnika alimentacyjnego. Wnioski skierowano w terminie od jednego do 
pięciu dni od wydania decyzji w sprawie przyznania świadczeń. Organy właściwe 
dłużnika informowały GOPS o działaniach podjętych wobec dłużników 
alimentacyjnych i ich efektach. 

W badanych postępowaniach GOPS nie występował w trybie art. 3 ust. 6 upoua do 
komorników sądowych z wnioskami o udzielenie informacji o stanie egzekucji 
i przyczynach jej bezskuteczności. Według dokumentów przedłożonych przez 
Kierownik GOPS, wnioski takie kierowano w innych sprawach, niewylosowanych 
przez NIK do badania. 

Stosownie do art. 8a upoua, GOPS przekazywał co miesiąc w formie elektronicznej 
informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, posiadających zaległości 
za okres dłuższy niż sześć miesięcy, do: Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor 
S.A., Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., Biura Informacji Gospodarczej 
ERIF S.A., Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A. oraz 
Krajowego Rejestru Długów.  

W badanym sprawach kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych 
wyniosły 44,2 tys. zł. Uzyskane kwoty zostały prawidłowo podzielone pomiędzy 
budżet państwa i Gminę Kamień, zgodnie z art. 27 ust. 4 i 11 upoua. 

(akta kontroli str. 34-37, 50-51, 288-716, 802-807) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność skontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. GOPS podejmował prawidłowe działania w celu egzekucji 
wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. Uzyskane od dłużników kwoty były 
prawidłowo dzielone na dochody należne budżetowi państwa i Gminie Kamień.  

4. Wykorzystanie dotacji z budżetu państwa na wypłatę 
świadczeń alimentacyjnych i zasiłków okresowych oraz 
odprowadzanie dochodów uzyskanych w związku 
z realizacją zadań zleconych  

4.1. W 2018 r. dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe wyniosła 140,7 tys. zł, 
z czego wydatkowano 138,4 tys. zł, a w 2019 r. odpowiednio: 161,8 tys. zł 

                                                      
11 Dz. U. Nr 73, poz. 395. 
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i 160,7 tys. zł. Niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone na rachunek 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach 31 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 
2019 r., tj. w terminie określonym w art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych12. 

(akta kontroli str. 34-41) 

4.2. W 2018 r. dotacja na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 
173,5 tys. zł, a w 2019 r. 140,1 tys. zł. Dotacje zostały w całości wykorzystane. 

(akta kontroli str. 34-37, 50-51, 796-801) 

4.3. W 2018 r. od dłużników alimentacyjnych uzyskano 121 tys. zł, w tym 92,5 tys. zł 
w wyniku egzekucji komorniczej, a w 2019 r. odpowiednio: 75,2 tys. zł i 33,7 tys. zł. 
Do budżetu państwa odprowadzono 84 tys. zł w 2018 r. i 61,7 tys. zł w 2019 r. 

(akta kontroli str. 34-37, 205) 

Badanie terminowości odprowadzania dochodów uzyskanych od dłużników 
alimentacyjnych przeprowadzono na próbie dochodów budżetu państwa 
zrealizowanych w październiku, listopadzie i grudniu 2018 r. (12,2 tys. zł) oraz 
sierpniu i wrześniu 2019 r. (8 tys. zł). Ustalono, że w 2019 r. dochody w kwocie 
5,1 tys. zł zostały odprowadzone w terminach określonych w zarządzeniu 
nr 32/2019 Wójta Gminy Kamień z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia 
terminów przekazywania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 
z zakresu administracji rządowej dla Urzędu Gminy. Kwotę 2,9 tys. zł przekazano 
z jednodniowym opóźnieniem. W 2018 r. w dwóch przypadkach dochody na kwotę 
678,49 zł przekazano w terminie uniemożliwiającym ich odprowadzenie przez Urząd 
Gminy Kamień do budżetu państwa w terminach określonych w art. 255 ustawy 
o finansach publicznych. 

Według danych otrzymanych od Skarbnika Gminy, przekazane przez GOPS 
dochody zostały odprowadzone na rachunek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Lublinie w terminach określonych w art. 255 ust. 1 i 2 ustawy o finansach 
publicznych, z wyjątkiem kwoty 26,70 zł, otrzymanej 12 sierpnia 2019 r. z GOPS, 
przekazanej do budżetu państwa dopiero 13 września 2019 r., tj. z opóźnieniem 18 
dni. Skarbik Gminy wyjaśniła, że wynikało to z przeoczenia wpłaty przez pracownika 
dokonującego przelewów. 

(akta kontroli str. 205, 717-792) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Dochody budżetu państwa z tytułu wpływów od dłużników alimentacyjnych 
w kwocie 2 864,46 zł (w tym należność główną 736,65 zł i odsetki 2 127,81 zł), 
zgromadzone na rachunku GOPS na dzień 10 września 2019 r., zostały przekazane 
na konto Urzędu Gminy Kamień 13 września 2019 r. 

Zgodnie z zarządzeniem nr 32/2019 Wójta Gminy Kamień z dnia 28 marca 2019 r., 
dochody zebrane w okresie do 10 dnia danego miesiąca są przekazywane 
przelewem dnia 12 miesiąca.  

Kierownik GOPS wyjaśniła, że pracownicy odpowiedzialni za przyjmowanie 
i przekazywanie wpłat do Urzędu Gminy Kamień byli oddelegowani na szkolenie 
w dniach 10-12.09.2019 r., a termin 13 września został wcześniej ustalony 
z pracownikami Urzędu. 

(akta kontroli str. 205, 717-790, 793-795) 
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2. Dochody budżetu państwa uzyskane od dłużników alimentacyjnych w dniach: 
15 października 2018 r. w kwocie ogółem 621,86 zł i 20 grudnia 2018 r. w kwocie 
56,63 zł zostały odprowadzone do Urzędu Gminy Kamień odpowiednio: 
25 października 2018 r. i 28 grudnia 2018 r. Uniemożliwiało to odprowadzenie przez 
Gminę do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dochodów budżetu państwa 
w terminach określonych w art. 255 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zostały 
przekazane do budżetu państwa 13 listopada 2018 r. i 31 grudnia 2018 r. 

Kierownik GOPS wyjaśniła, że wpływy uzyskane 15 października zostały 
przekazane z zachowaniem terminu wynikającego z art. 255 ust. 1 i 2 ustawy 
o finansach publicznych, tj. 25 października 2018 r., natomiast wpłata odsetek z dnia 
20 grudnia 2018 r. została przekazana na konto UG Kamień po terminie z powodu 
niedopatrzenia.  

(akta kontroli str. 717-790, 793-795) 

Nieprawidłowość w zakresie nieterminowego odprowadzania przez GOPS 
dochodów budżetowych została stwierdzona w trakcie kontroli I/15/006 „Realizacja 
przez gminy wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej”, a więc wniosek 
sformułowany po tej kontroli nie został zrealizowany. 

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń alimentacyjnych 
i zasiłków okresowych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, 
a niewykorzystane kwoty terminowo zwrócone. Stwierdzono przypadki 
nieterminowego przekazywania na rachunek Urzędu Gminy dochodów budżetu 
państwa uzyskanych od dłużników alimentacyjnych. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 

1. Odprowadzanie dochodów uzyskanych od dłużników alimentacyjnych 
na rachunek budżetu Gminy w terminach określonych przez Wójta Gminy 
Kamień i w terminach umożliwiających Gminie ich przekazanie do LUW, 
zgodnie z art. 255 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Lublin,18 marca 2020 r. 

Kontroler 

Jerzy Bielak 

Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 

Edward Lis 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 

 


