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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/005 – Wykonywanie przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej   

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy Robert Elwertowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LBY/95/2018 z 13 czerwca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1- 2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej1 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej Grażyna Wojtera-Moskal – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej2  

(dowód: akta kontroli str. 27-30) 

II. Ocena kontrolowanej działalności  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 działalność GOPS w zakresie 
prowadzenia mieszkania chronionego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka4  
w okresie objętym kontrolą5.  

Pracownicy GOPS prawidłowo weryfikowali wnioski o przyznanie miejsca 
w mieszkaniu chronionym, przyznając je osobom uprawnionym. Izba zwróciła 
jednak uwagę, że oceny sytuacji osób korzystających ze wsparcia w mieszkaniu 
chronionym, której miano dokonywać co najmniej raz na trzy miesiące, nie 
sporządzano w formie pisemnej. Tym samym nie istniały dowody jej 
przeprowadzenia z częstotliwością określoną w przepisach rozporządzenia 
w sprawie mieszkań chronionych do 28 lutego 2018 r.6 

GOPS prawidłowo określał wysokość opłat i okres przydziału mieszkania 
chronionego. Osobom w nim przebywającym świadczono wsparcie pracownika 
socjalnego, lekarza psychiatry, opiekuna oraz pielęgniarki.  

W latach objętych kontrolą GOPS prawidłowo przeprowadzał przeglądy polegające 
na sprawdzeniu stanu technicznego budynku, w którym zlokalizowane było 
mieszkanie chronione, oraz rzetelnie prowadził książkę obiektu budowlanego. 

                                                      

1 Dalej: „GOPS”. 
2  Pełniąca funkcję Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od 28.11.2011 r., dalej: „Dyrektor GOPS”.  
3 NIK stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
4 Dalej: „Gmina”. 
5 Tj. od 01.01.2015 r. do 30.06.2018 r. 
6 Z dniem 1.03.2018 r. zostało uchylone rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie 

mieszkań chronionych (Dz. U. z 2012 r. poz. 305), dalej: „rozporządzenie w sprawie mieszkań chronionych z 2012 r. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Rada Gminy Nowa Wieś Wielka7 uchwaliła8 szczegółowe zasady ponoszenia 
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych9. Zarządzanie i gospodarowanie 
mieszkaniem chronionym Gmina przekazała do GOPS.  

 (dowód: akta kontroli str. 89) 

GOPS dysponował jednym mieszkaniem chronionym10 dla 12 osób. Dyrektor GOPS 
podała, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej11 oraz rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych12, podejmie 
do 1 marca 2019 r. działania w zakresie wypełnienia obowiązku dotyczącego liczby 
mieszkańców w mieszkaniu chronionym. Natomiast pomieszczenia w mieszkaniu 
chronionym spełniają potrzeby standardów określonych w ww. rozporządzeniu. 

W okresie objętym kontrolą nie było osób oczekujących na przydział miejsca  
w mieszkaniu chronionym. Wszystkie wnioski rozpatrywane były na bieżąco. 

(dowód: akta kontroli str. 15,18-19, 94) 

Dyrektor GOPS podała, że z mieszkania chronionego korzystały głównie osoby  
z zaburzeniami psychicznymi. Wynikało to z faktu, że w latach 2004-2013 
mieszkanie chronione prowadzone było przez fundację z siedzibą w Toruniu. 
Wówczas jako mieszkańców przyjmowano tylko osoby z zaburzeniami psychicznymi 
zgodnie z profilem działalności fundacji. Przyjmowanie wniosków o pobyt w 
mieszkaniu chronionym nie było jednak ograniczone do osób z niepełnosprawnością 
spowodowaną chorobą psychiczną.  

(dowód: akta kontroli str. 26, 36) 

W okresie objętym kontrolą do GOPS wpłynęło pięć wniosków o przydział miejsca  
w mieszkaniu chronionym. W analizowanych sprawach najdłuższy czas oczekiwania 
na przydział miejsca wyniósł jeden dzień. 

(dowód: akta kontroli str. 19, 90-92) 

Wydatki na utrzymanie przez GOPS mieszkania chronionego w poszczególnych 
latach objętych kontrolą wyniosły: w 2015 r. 101,2 tys. zł (2,0% wydatków GOPS); 
w 2016 r. 106,0 tys. zł (1,0%); w 2017 r. 114,1 tys. zł (0,9%) i w 2018 r. (do 30 
czerwca) 53,1 tys. zł (0,9%). 

(dowód: akta kontroli str. 33) 

Opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym wnoszone przez osoby tam 
zamieszkujące, w okresie objętym kontrolą, pokrywały od 33% do 39% kosztów 
związanych z prowadzeniem przez GOPS ww. mieszkania. 

(dowód: akta kontroli str. 31) 

                                                      
7 Dalej: „Rada Gminy”. 
8 Uchwałą nr XXXI/308/13 z dnia 5 grudnia 2013 r. 
9 Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do 

prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. 
10 Budynek dwukondygnacyjny o pow. użytkowej 167,3 m2 z 17 pomieszczeniami (12 pokoi, trzy pomieszczenia sanitarne, 

kuchnia oraz wspólny pokój wypoczynkowo-telewizyjny).  
11 Dz. U. z 2018 r. poz. 1508. 
12 Dz. U. z 2018 r. poz. 822. 
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W latach objętych kontrolą nie wystąpiły zaległości mieszkańców z tytułu opłat za 
pobyt w mieszkaniu chronionym. W 2016 r. Dyrektor GOPS na wniosek jednej 
osoby będącej w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej wydała decyzję 
o umorzeniu należności za pobyt w mieszkaniu chronionym we wrześniu 2014 r. 
w wysokości 390,3 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 24) 

Dla budynku13 z mieszkaniem chronionym GOPS założył i prowadził książkę obiektu 
budowalnego14. Książka prowadzona była zgodnie z wytycznymi zawartymi  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki 
obiektu budowlanego15. 

W latach objętych kontrolą GOPS przeprowadzał coroczny przegląd16 stanu 
technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania 
obiektu oraz prawidłowo dokonywał przeglądów przewodów kominowych17. 

W 2016 r. GOPS przeprowadził sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do 
użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego 
otoczenia18. W 2014 r. kontrolą techniczną objęto badanie instalacji elektrycznej.  

Przeprowadzone przez GOPS kontrole stanu technicznego budynków, instalacji 
elektrycznej oraz przewodów kominowych wykonywane były przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 88) 

Nadzór Gminy w zakresie prowadzenia przez GOPS mieszkania chronionego 
sprawowano m.in. przez analizę składanych przez GOPS sprawozdań finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 89) 

W okresie objętym kontrolą do GOPS nie wpłynęły skargi dotyczące zasad 
przydzielania oraz odpłatności w mieszkaniu chronionym. 

(dowód: akta kontroli str. 25) 

Analizie poddano wszystkie pięć wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu 
chronionym, które wpłynęły do GOPS w okresie objętym kontrolą. We wszystkich 
sprawach GOPS wydał decyzje administracyjne i przyznał pobyt w mieszkaniu 
chronionym. Prawidłowo weryfikował przy tym uprawnienia wnioskodawców. 
W czterech przypadkach mieszkanie chronione zostało przydzielone osobom 
z zaburzeniami psychicznymi19, natomiast w jednym przypadku mieszkanie 
przydzielono rodzinie znajdującej się w nagłej trudnej sytuacji życiowej.     

We wszystkich badanych sprawach decyzje administracyjne przyznające pobyt 
w mieszkaniu chronionym wydano na czas określony, od jednego do sześciu 
miesięcy.  

                                                      
13 Budynek stanowił własność Gminy Nowa Wieś Wielka, nie wchodził jednak do komunalnego zasobu Gminy. 
14 Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy Prawo budowlane - Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm. (dalej: „ustawa prawo 

budowlane”).  
15 Dz. U. Nr 120, poz. 1134, dalej: „rozporządzenie w sprawie książki obiektu”. 
16 Wynikający z art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy prawo budowlane. 
17 Stosowanie do art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy prawo budowlane. 
18 Stosownie do art. 62 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy. 
19 Udokumentowane orzeczeniem lekarskim.   
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Wysokość opłat za pobyt ww. mieszkaniu ustalano zgodnie z uchwałą20 Rady 
Gminy21. W trzech przypadkach opłata nie przekraczała 20% dochodu osoby, której 
przyznano lokal. W pozostałych dwóch przypadkach GOPS odstąpił od naliczania 
opłat, ponieważ dochód osoby wnioskującej nie przekraczał kwoty kryterium 
dochodowego w danym roku. 

(dowód: akta kontroli str. 90-92) 

We wszystkich badanych przypadkach, stosownie do art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej22, opłata za pobyt w mieszkaniach 
chronionych ustalona została w uzgodnieniu z osobą kierowaną do mieszkania 
chronionego, uwzględniając przyznany zakres usług. Zakres i rodzaj wsparcia 
każdorazowo został uzgodniony między pracownikiem socjalnym a osobą 
ubiegającą się o przydział. 

(dowód: akta kontroli str. 83, 90-92)  

Wsparcie dla osób przebywających w mieszkaniu chronionym było zgodne z ww. 
uzgodnieniami i polegało m.in. na pomocy: 

− pracownika socjalnego, który pomagał mieszkańcom rozwiązywać bieżące 
problemy, m.in. załatwiać sprawy urzędowe, motywował do kontaktów z rodziną, 
poszukiwania zatrudnienia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego; 

− pielęgniarki, która prowadziła kontrolę lekową, dbała o kondycję zdrowotną 
mieszkańców, pomagała w dostępie do placówek służby zdrowia, motywowała 
do higienicznego trybu życia oraz prowadziła treningi czystości; 

− opiekunki, która pomagała osobom w utrzymaniu czystości, prowadzeniu 
gospodarstwa domowego oraz przygotowaniu posiłków;  

− lekarza psychiatry, który przeprowadzał wizyty dwa razy w miesiącu. 

 (dowód: akta kontroli str. 25, 90-92) 

W czterech spośród pięciu badanych spraw GOPS dokonywał23 oceny sytuacji 
osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym raz na sześć miesięcy, 
podczas której pod uwagę brane były możliwości osoby w zakresie m.in. 
samoobsługi i samodzielności życiowej oraz rozwijania kontaktów społecznych.  
W przypadku jednej sprawy GOPS nie przeprowadził ww. oceny sytuacji osób 
korzystających ze wsparcia, ponieważ pobyt mieszkańców w mieszkaniu 
chronionym wyniósł 12 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 25, 90-92) 

Dyrektor GOPS podała, że inicjatywa przydzielenia miejsca w mieszkaniu 
chronionym najczęściej wychodziła od pracownika socjalnego. O możliwości 
skorzystania z takiej formy pomocy pracownik socjalny informował osoby w trakcie 
przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Byli to mieszkańcy Gminy 
objęci wparciem pracownika socjalnego.  

(dowód: akta kontroli str. 26) 

                                                      
20 Uchwała nr XXXI/308/13 z dnia 5 grudnia 2013 r.  
21 Stosownie do art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508). 
22 Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm. 
23 Zachowując formę pisemną. 
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NIK zwraca uwagę, że w okresie objętym kontrolą - do 28 lutego 2018 r. w GOPS 
nie zachowano formy pisemnej ocen24 sytuacji osób korzystających ze wsparcia 
w mieszkaniu chronionym25, które GOPS miał przeprowadzać co najmniej raz na 
trzy miesiące, zgodnie z ówcześnie obowiązującym § 4 ust. 1 oraz ust. 3 
rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych26. Z powodu niedochowania ww. 
obowiązku Izba nie była w stanie potwierdzić, czy GOPS dotrzymywał częstotliwości 
ocen określonej w przepisach rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli, str. 56-67, 70-71, 75-78, 84-87, 90-92, 95-100) 

Dyrektor GOPS wyjaśniła, że ocena funkcjonowania osób korzystających ze 
wsparcia w mieszkaniu chronionym sporządzana była w formie pisemnej na okres 
sześciu miesięcy, ponieważ decyzja przyznająca pomoc w formie pobytu 
przyznawana była też na okres sześciu miesięcy. Ponadto, co tydzień organizowane 
były spotkania społeczności, podczas których rozwiązywane były bieżące sprawy 
uczestników. Przynajmniej raz w miesiącu w spotkaniu uczestniczył cały zespół, 
podczas którego również była dokonywana okresowa ocena sytuacji osób 
korzystających z mieszkania chronionego. 

(dowód: akta kontroli, str.36) 

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli27, 
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 
Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy. 

Najwyższa Izba Kontroli, odstępując od formułowania wniosków pokontrolnych, 
nie oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor informacji, o której mowa  
w art. 62 ustawy o NIK.  

Bydgoszcz,       września 2018 r.  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler: Dyrektor 
Barbara Antkiewicz 

 
 

Robert Elwertowski 
specjalista kontroli państwowej 

 

…………………………………… ........................................................ 

 

                                                      

24 Dotyczy osób, którym przyznano miejsce w mieszkaniu chronionym w ramach wydanych decyzji nr: 5028-12(1)/15, 5028-
13(1)/17, 5028-12(1)/16, 5028-12(1)/17. 

25 W okresie od 01.01.2015 r. do 28.02.2018 r. 
26 Uchylone z dniem 1 marca 2018 r. 
27 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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