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Podstawaprawna:Art. 13pkt 11 ustawy z dnia 7października 1992o regionalnych izbach dbrachunkowych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) t.

A. ADRESAT WNIOSKU
, ..

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa18, 25 - 520Kielce

B. DANE WNIOSKODAWCY
B.I. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

I. jednostka samorządu terytorialnego 2. związek międzygminny 3. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatów

4. związek, stowarzyszenie powiatów ;( 5. samorządowe jednostki organizacyjne 6. beneficjenci dotacji z budżetów jst
(w tym samorządowe osoby prawne) (w zakresie ich wykorzystania)

Nazwa pełna
OŚRODEK POMOCY SPOU:CZNEJ W SANDOMIERZU

B.2. ADRES SIEDZIBY
Powiat Gmina Miejscowość

SANDOMIERSKI SANDOMIERZ SANDOMIERZ
-

Ulica Nr domu Nr lokalu

SŁOWACKIEGO 17A

Kod pocztowy Poczta

27 -600 SANDOMIERZ

B.3. WSKAZANIE PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH BĘDĄCYCH
PRZEDMIOTEM WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Należy wskazać jednostki redakcyjne przepisów wraz z nazwą aktu prawnego do każdego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego
(bez przytaczania treści przepisów)
- art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (Oz.U. z 2020r. poz. 111)
- art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 7.09.2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020r. poz. 808
z późno zm.)
- art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 11.02.20 16r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Oz.U. z 20 19r. poz. 2407)

C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH
I PYTANIA (PYTAŃ)

Opis stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych)

Osoba pobierała z Ośrodka Pomocy Społecznej przyznane w drodze decyzji administracyjnych:
- świadczenia wychowawcze w oparciu o przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w oparciu o ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- zasiłek rodzinny z dodatkami w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych.
W stosunku do w/w osoby zostały wydane decyzje o uznaniu świadczeń za nienależnie pobrane świadczenia
i zobowiązujące do ich zwrotu. Osoba nie dokonała wpłaty nienależnie pobranych świadczeń w wyznaczonym terminie.
W związku z powyższym wystosowano do strony upomnienie. Osoba nie dokonała wpłaty należności w terminie.
Biorąc powyższe pod uwagę wystosowano do urzędu skarbowego tytuły wykonawcze zgodnie z ustawą
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W odpowiedzi na wystawione tytuły wykonawcze po
przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym urząd skarbowy wystosował postanowienia o umorzeniu postępowań
egzekucyjnych w związku z brakiem jakichkolwiek składników majątku zobowiązanego oraz w związku z tym aby nie
narażać wierzyciela na dalsze koszty postępowania.

v



Od dnia wydania decyzji o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń
wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego upłynęło 3 lata. Przedmiotowe decyzje stały się ostateczne.
Bieg terminu przedawnienia nie został przerwany.

Pytanie (pytania) przyporządkowane do stanu faktycznego (stanów faktycznych) lub zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) przedstawionego
wyżej

1. Czy W związku z faktem, iż od dnia wydania decyzji o ustaleniu i zwrocie nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego upłynęło 3 lata można uznać, że w/w świadczenia uległy przedawnieniu?

2. Czy można dokonać ich księgowego odpisu l me wykazywać ich w sprawozdaniach
finansowo - księgowych?

3. Czy można mimo przedawnienia nadal dochodzić ich zwrotu?

D. WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO
STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZŁEGO

Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytań) przedstawionego w części C.

Ad. 1. Według organu w związku z faktem, iż od dnia wydania decyzji o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych
świadczeń upłynęło 3 lata świadczenia uległy przedawnieniu. Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie zawierają
i nigdy nie zawierały regulacji zobowiązującej organ właściwy w rozumieniu wskazanych wyżej ustaw tj. burmistrza
do stwierdzenia z urzędu przedawnienia lub umarzania z urzędu nienależnie pobranych świadczeń z uwagi na ich
przedawnienie. Aby można było doprowadzić do przedawnienia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
należność ta musi zostać ustalona na mocy ostatecznej decyzji administracyjnej. Instytucja przedawnienia polega na
tym, że jej zaistnienie na skutek upływu terminów określonych we wskazanych wyżej przepisach prawnych pozwala na
skuteczne uchylenie się od zaspokojenia roszczeń w stosunku do podmiotu będącego wierzycielem. Ustawodawca
wprowadził trzyletni okres przedawnienia, liczony od dnia w którym decyzje o ustaleniu i zwrocie należności stała się
ostateczna.

Ad. 2. Według organu przedawnienie nie powoduje wygaśnięcia należności. W związku z faktem, iż przedawnienie nie
powoduje wygaśnięcia należności powinno się nadal dochodzić jej zwrotu z tym zastrzeżeniem, iż zobowiązany może
się skutecznie uchylić od zaspokojenia zobowiązania pod zarzutem jego przedawnienia. Nie ma podstaw do dokonania
jej odpisu w księgach rachunkowych i należy nadal te należności wykazywać w sprawozdaniach finansowo -
księgowych.

Ad. 3. W ocenie organu przedawnione należności z w/w tytułów podlegają zwrotowi i mogą być potrącane z bieżąco
wypłacanych dłużnikowi świadczeń zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, ustawą o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W związku z powyższym nadal
należy dochodzić ich zwrotu do całkowitego zaspokojenia należności.

Data wypełnienia wniosku Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej

Podpis wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej
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