
 
 

 
 

 
LKA – 410.008.04.2015 

P/15/071 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 
 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/071 – Rozwiązywanie problemów społecznych Bytomia. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

KontrolerzyKontrolerzy Stefania Zalewska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 93247 z dnia 22 kwietnia 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-4, 1570-1571) 

Jednostka 
kontrolowana 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach1,  
ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bożena Borowiec, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 
Śląskiego2.  

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

ROPS prawidłowo, zgodnie z założeniami dokumentów strategicznych 
i programowych Samorządu Województwa, realizował w kontrolowanym okresie3  
zadania związane z rozwiązywaniem problemów społecznych Bytomia. Rzetelnie 
wykonywano zadania wynikające z  umów zawartych na realizację skontrolowanych 
projektów. Najwyższa Izba Kontroli ocenia, iż z uwagi na kompetencje jednostki 
kontrolowanej, działalność Ośrodka przyczyniła się w  ograniczonym zakresie do 
rozwiazywania problemów społecznych Bytomia w latach 2010-20144.  

Opracowane przez ROPS programy operacyjne wpisywały się w założenia przyjętej 
przez Samorząd Województwa Śląskiego „Strategii Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego na lata 2006-2020”. Określone w nich działania miały na 
celu rozwiązywanie zróżnicowanych problemów społecznych mieszkańców regionu, 
w tym wykluczenia społecznego, bezrobocia i ubóstwa. Ich beneficjentami były 
osoby/podmioty z terenu całego województwa śląskiego, w tym z Bytomia. 

Poddane szczegółowej kontroli wszystkie realizowane dla mieszkańców Bytomia 
projekty zostały zrealizowane w  terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie, 
a założone we wszystkich  dwunastu projektach rezultaty zostały osiągnięte5. 
W ośrodku prawidłowo przekazywano i rozliczano środki przeznaczone na te 
projekty oraz kontrolowano sprawozdania z ich realizacji. 

Uwagi NIK dotyczą zapisów obowiązującej do czasu niniejszej kontroli „Strategii 
Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020”.  W dokumencie tym 
nie określono bowiem wymaganych przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

                                                      
1 Zwany dalej „ROPS-em” lub „Ośrodkiem”. 
2 Zwana dalej „Dyrektorem ROPS” lub „Dyrektorem Ośrodka”. 
3 Lata 2010-2014 
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, 
bądź uzupełnia ocenę o dodatkowe objaśnienie. 
5 Szczegółowej kontroli poddano 12 projektów. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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o pomocy społecznej6 ram finansowych oraz wskaźników realizacji działań, 
stanowiących narzędzia niezbędne do monitorowania procesu realizacji założeń 
strategii i jej ewaluacji.  

Izba zauważa także, iż w przypadku jednego z opracowanych przez ROPS 
programów operacyjnych – programu pn. „Warunki i jakość życia dzieci i młodzieży 
w województwie śląskim – szanse i zagrożenia”7, pomimo określenia w nim 
wskaźników ewaluacji, Ośrodek nie monitorował przebiegu realizacji tego programu 
i nie dokonał jego ewaluacji.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Skuteczność w realizacji zaplanowanych celów 
strategicznych.  

1.1. Ośrodek został utworzony na podstawie uchwały nr I/16/9/2000 z dnia 
10 stycznia 2000 r. Sejmiku Województwa Śląskiego8 w sprawie powołania 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach. 
W ramach realizacji zadań własnych samorządu województwa, do zadań Ośrodka 
należało m. in.: opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej 
w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju 
województwa obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami 
pozarządowymi; organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie publicznych szkół 
służb społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej; 
rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów 
pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w  działaniach na rzecz 
ograniczania tego zjawiska; diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów 
społecznych w  regionie; inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie 
pomocy społecznej; koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej 
w regionie; organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej; sporządzanie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 
i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie do dnia 31 lipca każdego roku9. 

(dowód: akta kontroli str. 9-41) 

1.2. „Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020”10 
obowiązująca w okresie objętym kontrolą zawierała diagnozę sytuacji społecznej 
w województwie śląskim w zakresie sytuacji demograficznej, rodziny, warunków 
mieszkaniowych, edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych 
oraz wybranych problemów społecznych, w tym bezrobocia, ubóstwa, uzależnień 
i zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa publicznego. W Strategii nie odnoszono się 
do sytuacji społecznej w poszczególnych gminach, miastach i powiatach.  
Jako przyczynę występujących w województwie problemów społecznych wskazano 
w Strategii m.in. restrukturyzację przemysłu na terenie Śląska, w wyniku której 
nastąpiła likwidacja wielu miejsc pracy, szczególnie w przemyśle górniczym 
i hutniczym. Podano, że równocześnie zostały zlikwidowane w znacznym zakresie 
pozaprodukcyjne funkcje zakładów pracy, w tym dobrze rozwiniętej infrastruktury 

                                                      
6 Dz. z 2015 r., poz. 163 ze zm., zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”.  
7 Przyjęty Uchwałą nr III/28/3/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 września 2008 r., zwany dalej „Warunki i jakość 
życia dzieci i młodzieży w województwie śląskim”. 
8 Zwany dalej „Sejmikiem Województwa”.  
9§2 Statutu stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr 1500/268/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 2 lipca 2013 r.  
10  przyjęta Uchwałą nr II/47/3/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r., zwana dalej: „Strategią”” 
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społecznej w obszarze służby zdrowia i gospodarki mieszkaniowej oraz w sferze 
socjalno-bytowej.  
W dokumencie tym sformułowano siedem obszarów priorytetowych dla polityki 
społecznej województwa obejmujących: wspieranie rodzin w pełnieniu ich funkcji, 
rozwój ekonomii społecznej jako instrumentu aktywnej polityki społecznej, 
wspieranie działań na rzecz ochrony dzieci i młodzieży przed zjawiskami 
dezorganizacji społecznej, tworzenie warunków sprzyjających aktywizacji osób 
niepełnosprawnych, przełamywanie barier w aktywizacji osób starszych, wspieranie 
działań na rzecz integracji systemu pomocy społecznej i rozwój systemu kształcenia 
ustawicznego kadr służb pomocy społecznej oraz bezpieczeństwo publiczne.  
Dla realizacji regionalnej polityki społecznej sformułowano cel główny (misję) 
w brzmieniu: „Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców województwa 
śląskiego” oraz siedem celów strategicznych, obejmujących: wzmocnienie polityki 
prorodzinnej, wyrównywanie szans wychowawczych i edukacyjnych dzieci 
i młodzieży, wspieranie osób starszych w pełnieniu ról społecznych, wzmacnianie 
równych szans osób niepełnosprawnych, wspieranie działań na rzecz profilaktyki 
i rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
oraz wzmacnianie bezpieczeństwa społecznego. W każdym z ww. celów 
strategicznych wyznaczono od 3 do 5 kierunków działań11 o charakterze: 
aktywizującym, profilaktycznym, wzmacniającym, wspierającym, pomocowym, 
edukacyjnym, informacyjnym, przystosowawczym i promocyjnym. W opisach celów 
strategicznych i kierunków działań wskazano w sposób ogólny sposoby ich 
realizacji.  

 (dowód: : akta kontroli str. 65, 73-74, 681-910) 

Stosownie do art. 16b12 ustawy o pomocy społecznej samorząd województwa 
opracowuje strategię w zakresie polityki społecznej. Strategia ta, powinna zawierać 
w szczególności: diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym 
strategią i określenie: celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków 
niezbędnych działań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, 
wskaźników realizacji działań.  

                                                      
11 W poszczególnych celach strategicznych zaplanowano wyznaczono następujące kierunki działań: Cel strategiczny nr 1: 
kierunki działań: 1.1. Promowanie rodziny jako wartości i rodzinności jako stylu życia. 1.2. Polepszanie jakości życia rodzin.  
1.3. Wspieranie edukacyjnej i kulturowej funkcji rodziny. 1.4. Prowadzenie badań dotyczących sytuacji społeczno-ekonomicznej 
rodziny. 1.5. wzmocnienie sieci poradnictwa rodzinnego. Cel strategiczny nr 2: kierunki działań: 2.1. Wspieranie działań na rzecz 
zdobywania wykształcenia. 2.2. Przełamywanie barier wychowawczych i edukacyjnych w społecznościach lokalnych. 2.3. 
Przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w nowoczesnym społeczeństwie. Cel strategiczny nr 3: kierunki działań: 3.1. 
Włączanie osób starszych do działań na rzecz rozwoju środowiska lokalnego. 3.2. Dostosowanie systemu wsparcia, w tym 
pomocy społecznej do potrzeb starzejącego się społeczeństwa. 3.3. upowszechnianie wiedzy na temat starzenia się i jego 
konsekwencji (profilaktyka starzenia). Cel strategiczny nr 4: kierunki działań: 4.1. Tworzenie warunków do zachowania 
samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych. 4.2. Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do kształcenia. 
4.3. Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do informacji i uprawnień. 4.4. Kształtowanie postaw społecznych 
sprzyjających realizowaniu praw osób niepełnosprawnych. 4.5. Integrowanie podmiotów działających w imieniu i na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Cel strategiczny nr 5: kierunki działań: 5.1. Wspomaganie działań prowadzonych przez samorządy gminne 
w realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 5.2. Badanie i monitorowanie 
problemów związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych oraz wzmacnianie systemu informacji w tym zakresie. 5.3. 
Wspieranie działań profilaktycznych na rzecz zapobiegania używaniu środków psychoaktywnych. 5.4. Rozwój edukacji 
publicznej. Szkolenie przedstawicieli różnych zawodów w zakresie problematyki uzależnień oraz przemocy domowej. 5.5. 
Rozwój oraz modernizacja bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej usług terapeutycznych dla osób uzależnionych 
 i współuzależnionych. 5.6. Wzmacnianie systemu wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla członków ich 
rodzin. 5.7. Wspieranie działań w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych. Cel strategiczny nr 6: 
kierunki działań: 6.1. Identyfikowanie przyczyn wykluczenia społecznego. 6.2. Prowadzenie i wspieranie działań na rzecz 
włączenia osób, rodzin i grup do życia społecznego. 6.3. Wspieranie systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr 
służb pomocy społecznej. 6.4. Rozwój bazy instytucjonalnej, w szczególności pomocy społecznej. 6.5. Wspieranie rozwoju 
organizacji społecznych. Cel strategiczny nr 7: kierunki działań: 7.1. Integracja podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa 
publicznego. 7.2. Wspieranie działań społeczności lokalnych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. 7.3. Ochrona rodzin 
i innych grup społecznych przed zjawiskami dezorganizacji i patologii społecznej.  
12 Art. 16b został dodany do ustawy o pomocy społecznej na mocy art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy 
o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 81,  
poz. 440).  

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  
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W Strategii, przyjętej przez Sejmik Województwa w 2006 r., nie określono ram 
finansowych i wskaźników realizacji działań, a także sposobu jej monitorowania 
i ewaluacji.  

Dyrektor Ośrodka wyjaśniła, mi.in: że w trakcie tworzenia Strategii, ustawa nie 
określała wymaganych elementów. Podała, iż „(…) dotychczas nie było i także 
obecnie nie ma przepisów prawnych określających, w jakich odstępach czasu 
wojewódzka strategia polityki społecznej powinna być aktualizowana. Dodała,  
że w przygotowanym przez Ośrodek projekcie (…) aktualizowanej „Strategii Polityki 
Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020” zawarto wskaźniki 
monitoringu dla każdego z siedmiu celów strategicznych. W odniesieniu do 
dotychczasowej Strategii, podała ponadto, że: (…) sposoby realizacji celów 
strategicznych i kierunków działań wskazano w opisach znajdujących się przy nich 
w części programowej dokumentu strategicznego. Przyjęto, że Strategia będzie 
realizowana w ramach programów operacyjnych, w których zostaną określone 
szczegółowe zadania, podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie, beneficjenci oraz 
sposób finansowania zadań. Z tego też powodu w dokumencie nie zawarto sposobu 
realizacji ww. strategii oraz jej ram finansowych. Poinformowała też, że począwszy 
od 2011 roku w ROPS działała komórka analityczno-badawcza pn. „Obserwatorium 
Integracji Społecznej”13, w ramach której prowadzono m. in. badania i monitoring 
zdiagnozowanych w Strategii obszarów polityki społecznej.  

Zdaniem NIK, brak w Strategii wskaźników realizacji utrudniał dokonywanie 
wymiernej oceny stopnia skuteczności w osiąganiu założonych celów. 

NIK zwraca uwagę, że w celu zapewnienia monitorowania postępu w realizacji 
Strategii uchwalonej przez Sejmik  Województwa i skuteczności przyjętych w niej 
działań, niezbędne jest kontynuowanie prac Ośrodka w celu zawarcia 
w aktualizowanej Strategii wszystkich elementów wymaganych przepisami ustawy 
o pomocy społecznej, a w szczególności dotyczących wyznaczenia wskaźników 
realizacji działań. Precyzyjne wyznaczenie wartości docelowej tych wskaźników 
pozwoli w przyszłości na ewaluację i ocenę skuteczności w  osiąganiu celów 
zakładanych w Strategii.     

Prace związane z aktualizacją Strategii zostały rozpoczęte w 2013 r14., 
tj. w siódmym roku jej wdrażania. W 2015 r., w trakcie niniejszej kontroli, Zarząd 
Województwa Śląskiego15 przyjął projekt dokumentu pn. „Strategia Polityki 
Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015” 
i skierował go do konsultacji społecznych z powiatami16. W projekcie aktualizacji 
Strategii określono wskaźniki monitorowania przyjętych w niej celów i działań oraz 
wskazano ramy jej finansowania. 

(dowód: akta kontroli str. 63, 73-74, 230, 231-232, 681-910) 

                                                      
13 Komórka analityczno-badawcza funkcjonująca w strukturach ROPS w latach 2011-2014, w ramach realizacji zadania 
„Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” projektu 
1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”, 
priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
14 Dnia 16 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1607/271/IV/2013 powołał Zespół ds. Aktualizacji 
Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej, w skład którego weszli przedstawiciele Samorządu Województwa Śląskiego, 
środowisk naukowych i organizacji pozarządowych wraz z liderami zespołów zadaniowych oraz przyjął tryb i harmonogram prac 
nad tym dokumentem.  
15 Zwany dalej „Zarządem”. 
16 Uchwała Zarządu nr 680/34/V/2015 z dnia 7 maja 2015 r.  
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W latach objętych kontrolą Strategię w zakresie właściwości rzeczowej ROPS 
wdrażano poprzez realizację następujących programów operacyjnych: 1] „Warunki 
i jakość życia dzieci i młodzieży w województwie śląskim” (program na lata  
2008-2013); 2] „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych na lata 2006-2010”17; 3] „Program profilaktyki i rozwiazywania 
problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011-2015”18; 
4] „Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010”19; 
5] „Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-
2016”20. Realizacja czterech z tych programów objęta była monitoringiem ROPS. 

(dowód: akta kontroli str. 75-80, 911-1569) 

Program „Warunki i jakość życia dzieci i młodzieży w województwie śląskim” został 
opracowany przez ROPS stosownie do obowiązku określonego w art. 21 pkt 1 i pkt 
3 ustawy o pomocy społecznej. Jego realizacja stanowiła m. in. wdrożenie drugiego 
z celów strategicznych ustalonych w Strategii: „Wyrównywanie szans 
wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży”. W programie zawarto diagnozę 
sytuacji społecznej dzieci i młodzieży w województwie śląskim i określono misję: 
„Wyrównywanie szans wychowawczych i rozwojowych dzieci i młodzieży 
zamieszkujących województwo śląskie”. Sformułowano pięć celów operacyjnych, dla 
których przyjęto działania (od 2 do 3 dla każdego celu), które adresowano do dzieci 
i młodzieży oraz ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i do 
podmiotów realizujących zadania na ich rzecz w społecznościach lokalnych.  
Dla każdego działania określono beneficjentów, podmiot wdrażający, realizatora, 
partnerów, sposób wdrożenia, źródła finansowania i wskaźniki ewaluacji. 

(dowód: akta kontroli str. 75-80, 911-1113) 

Ośrodek nie monitorował postępów w realizacji programu operacyjnego „Warunki 
i jakość życia dzieci i młodzieży w województwie śląskim” i nie dokonał jego 
ewaluacji. Dyrektor Ośrodka wyjaśniła, że „nie było obowiązku ustawowego 
związanego z monitorowaniem realizacji tego programu”. Podała również, że 
informacje na temat działań podejmowanych w ramach tego programu oraz 
wysokości środków wydatkowanych na ten cel zostały zawarte w sprawozdaniach 
opisowych z wykonania budżetu ROPS za lata 2008-2013.  

Zdaniem NIK, zamieszczenie informacji o działaniach i wydatkach z realizacji tego 
programu w kolejnych sprawozdaniach z wykonania budżetu nie stanowi 
monitoringu i ewaluacji postępów we wdrażaniu programu oraz osiąganiu celów 
w nim założonych. Należy bowiem zaznaczyć, że podstawą oceny stopnia realizacji 
wieloletniego programu operacyjnego są wskaźniki ewaluacji (monitoringowe), które 
w przedmiotowym programie zostały określone. NIK ocenia, że brak gromadzenia, 
selekcjonowania i interpretacji danych, wynikających z realizowanych działań, 
utrudniał systematyczną  ocenę ich skuteczności i  uniemożliwił ustandaryzowaną 
(wskaźnikową) ocenę osiągniętych efektów oraz rezultatów. 

(dowód: akta kontroli str. 75-80, 232-233, 911-1113) 

 

                                                      
17 Przyjęty Uchwałą nr II/53/4/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 października 2006 r., zwany dalej „Programem 
profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na lata 2006-2010”. 
18 Przyjęty Uchwałą nr IV/5/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r., zwany dalej „Programem 
profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na lata 2011-2015”. 
19 Przyjęty Uchwałą nr III/29/4/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 października 2008 r., zwany dalej „Programem 
przeciwdziałania narkomanii na lata 2008-2010”. 
20 Przyjęty Uchwałą nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r., zwany dalej „Programem 
przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2016”. 
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W okresie objętym kontrolą w ROPS realizowano Program profilaktyki 
i rozwiazywania problemów alkoholowych na lata 2006-2010 oraz Program 
profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na lata 2011-2015. Programy 
te wpisywały się w określony w Strategii cel strategiczny: „Wspieranie działań na 
rzecz profilaktyki i rozwiazywania problemów uzależnień”. Przyjęte działania 
adresowano do osób fizycznych i prawnych realizujących zadania na rzecz 
profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w społecznościach lokalnych, do osób uzależnionych i ich 
rodzin oraz wszystkich mieszkańców województwa śląskiego. Celem głównym 
programu wdrażanego do 2010 r. było prowadzenie i wspieranie działań na rzecz 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie. Ocenę 
realizacji tego programu przedstawiono w Programie profilaktyki i rozwiazywania 
problemów alkoholowych na lata 2011-2015. 
Celem głównym kolejnej edycji Programu profilaktyki i rozwiazywania problemów 
alkoholowych na lata 2011-2015 było podejmowanie, wzmocnienie i inspirowanie 
działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
w województwie śląskim. W programie zawarto m.in. diagnozę problemów 
alkoholowych w województwie śląskim oraz zidentyfikowano zasoby instytucjonalne 
w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie. 
Sformułowano cztery cele operacyjne i określono dla nich działania oraz wskaźniki 
ewaluacji. 

(dowód: akta kontroli str. 75-80, 1114-1248) 

W okresie objętym kontrolą realizowano również dwa wojewódzkie programy 
przeciwdziałania narkomanii, tj.: Program przeciwdziałania narkomanii na lata  
2008-201021 oraz Program przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2016. Celem 
głównym programu wdrażanego w latach 2008-2010 było ograniczenie używania 
narkotyków oraz związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych. 
Szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji zamieszczono w kolejnej edycji tego 
programu.  

(dowód: akta kontroli str. 75-80, 1249-1399) 

Misją Programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2016 było podejmowanie, 
wzmacnianie i inspirowanie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 
narkomanii w województwie śląskim. W programie zawarto m.in. diagnozę, 
występujących w województwie śląskim, problemów związanych z narkotykami 
i narkomanią oraz zidentyfikowano zasoby instytucjonalne w obszarze profilaktyki 
i rozwiązywania problemów narkomanii w województwie.  
W latach 2011-2015 Ośrodek corocznie sporządzał raport z wykonania programu 
i efektów jego realizacji, który Zarząd przedkładał Sejmikowi Województwa 
Śląskiego zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii22.  

(dowód: akta kontroli str. 75-80, 88-226, 1249-1370) 

Działania zaplanowane w programach operacyjnych przyjętych w celu realizacji 
Strategii nie były zindywidualizowane i ukierunkowane na rozwiązywanie 
szczególnej sytuacji społecznej poszczególnych samorządów w województwie, 
w tym Bytomia. Dyrektor Ośrodka wyjaśniła, że „(…) Działania zawarte w tych 
programach zostały tak sformułowane, aby mogli z nich korzystać beneficjenci/ 
podmioty z całego województwa śląskiego. Miały one na celu rozwiązywanie 

                                                      
21Program opracowano w oparciu o kierunki działań określone w „Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2006-2010” (Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1033). 
22 Dz. U. z 2012 r., poz. 124, ze zm. 
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różnych problemów społecznych regionu (w tym wykluczenia społecznego, 
bezrobocia i ubóstwa). Zatem, zgodnie z zasadą równego dostępu, nie stosowano 
preferencji lub szczególnych kryteriów, w odniesieniu do jednej gminy, jaką jest 
np. Bytom. (…)” 

(dowód: akta kontroli str. 227-230) 

Wdrażanie wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii pozwoliło na dofinansowanie,  
ze środków samorządu województwa, zadań publicznych realizowanych głównie 
przez organizacje pozarządowe działające w Bytomiu.  

W ramach projektów wdrażanych w latach 2010-2014 objęto wsparciem łącznie 353 
osoby uzależnione od narkotyków oraz ich rodziny, którym umożliwiono m. in. pobyt 
w ośrodku rehabilitacyjno-wychowawczym „Dom Nadziei”, uczestnictwo w obozach 
rehabilitacyjno-terapeutycznych, w terapii zajęciowej, w zajęciach sportowych, 
w grupach wsparcia, itp. Z oddziaływań w ramach reintegracji społecznej 
i zawodowej23 skorzystało 10 kobiet, będących beneficjentkami Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Bytomiu24. Dla 162 osób pracujących z dziećmi i młodzieżą 
zorganizowano konferencję prowadzoną przez specjalistów, dotyczącą sposobów 
postępowania wobec osób uzależnionych behawioralnie.  
W latach 2013-2014 zmodernizowano w Bytomiu bazę materialną podmiotów 
leczniczych, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii 
i alkoholizmowi, które objęły opieką medyczną około 215 osób uzależnionych od 
alkoholu lub/i narkotyków.  
Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe na terenie Bytomia w latach 
2010-2011 w dziedzinie polityki społecznej przyczyniły się do poprawy sytuacji  
39 młodych osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin, które 
zostały objęte specjalistyczną pomocą terapeutyczną w ośrodku rehabilitacyjno-
wychowawczym dla dzieci i młodzieży „Dom Nadziei”. Ponadto 10 osób 
niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodziny uczestniczyły w programie 
rehabilitacji społecznej oraz terapii zajęciowej, w tym w ramach mieszkań 
chronionych. 

Z form wsparcia oferowanych przez ROPS, w ramach projektu systemowego pn. 
„Kształcenie i doradztwo kadr pomocy i integracji społecznej województwa 
śląskiego”25 skorzystało, w latach objętych kontrolą, łącznie 375 pracowników 
instytucji pomocy i integracji społecznej z Bytomia poprzez udział w szkoleniach, 
w studiach podyplomowych i korzystanie z doradztwa. Dyrektor Ośrodka podkreśliła, 
że „Profesjonalizacja kadr instytucji pomocy i integracji społecznej przekłada się na 
wyższy poziom świadczenia usług społecznych, w tym pracy socjalnej, usług 
opiekuńczych i pomocy instytucjonalnej”.   

(dowód: akta kontroli str. 51-52) 

1.2. Dokonując oceny prowadzonych w Bytomiu działań, wynikających z polityki 
samorządu województwa, Dyrektor ROPS podała m.in. „(…)Celem „Strategii Polityki 
Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020” było wskazanie 
adekwatnych do sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców regionu, 
priorytetów, celów strategicznych i kierunków działań. Podejmując działania na 
własnym terenie Miasto Bytom korzysta ze wskazań zawartych w Strategii 
w zależności od aktualnych potrzeb, a także od własnych możliwości 
                                                      

23 Prowadzonej w Centrum Integracji Społecznej utworzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych 
i Niepełnosprawnych Fizycznie i Intelektualnie „Pomocna Dłoń”.  
24 Zwanego dalej „MOPR”. 
25 Projekt realizowany przez ROPS w ramach PO KL 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.  
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organizacyjnych, kadrowych i finansowych (…)”. Dyrektor Ośrodka wskazała na 
aktywność Miasta w pozyskiwaniu środków w celu przezwyciężania trudnej sytuacji 
społecznej w gminie, w tym m.in.: prośby kierowane do ROPS przez jednostki 
pomocy społecznej i organizacje pozarządowe z terenu Bytomia o rekomendacje 
w związku z ich udziałem w konkursach organizowanych przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej26 (przedstawiono w pkt. 2.4 niniejszego wystąpienia). Dyrektor 
Ośrodka określiła jako „satysfakcjonujące” efekty kształcenia kadr pomocy 
i integracji społecznej realizowanego w ramach polityki Samorządu Województwa 
Śląskiego. Podkreśliła, że „(…) działania, które realizowały organizacje 
pozarządowe z terenu Bytomia, w odpowiedzi na ogłoszone konkursy ofert 
i dofinansowywane ze środków Województwa Śląskiego (opisane w pkt. 2.2 
wystąpienia) również świadczą o aktywności Bytomia w poszerzaniu oferty 
pomocowej (…).” 

(dowód: akta kontroli str. 52-53) 

1.3. W oparciu o dokumenty programowe, przeprowadzone badania, sporządzone 
oceny i raporty odnoszące się do poszczególnych obszarów polityki społecznej, 
w związku z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020, Ośrodek 
zaproponował zmiany w obowiązującej Strategii. W projekcie aktualizowanego 
dokumentu, przedłożonym Zarządowi w 2015 r., w części prezentującej  
diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców województwa śląskiego 
wprowadzono nowe obszary, takie jak: przemoc w rodzinie, bezdomność, 
świadczenia emerytalne i rentowe, kształcenie kadr pomocy i integracji społecznej, 
sektor ekonomii społecznej. Rozszerzono obszar dotyczący uzależnień z podziałem 
na problem uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz 
uwzględniono nowe uzależnienia behawioralne (od internetu, gier komputerowych, 
hazardu, jedzenia, itp.). W części programowej projektu zwiększono liczbę 
priorytetów polityki społecznej do dziewięciu, dodając dwa nowe, tj.: priorytet nr 8: 
Wzmacnianie regionalnego wymiaru polityki pronatalistycznej. Podejmowanie 
działań łagodzących konsekwencje negatywnych zmian demograficznych i nr 9: 
Podejmowanie działań na rzecz promocji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej. 
Przeredagowano także pozostałe priorytety, przeformułowano cele strategiczne, 
określono działania, realizatorów, źródła finansowania i wskaźniki monitoringu.  

(dowód: akta kontroli str. 53-58) 

1.4. W pracach nad aktualizacją Strategii, zarówno w części diagnostycznej, jaki 
i w analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń wykorzystano wiedzę 
pochodzącą m. in. z: oceny zasobów pomocy społecznej, Sprawozdań MPiPS-0327, 
kart monitoringu sytuacji społecznej28 oraz z badań własnych ROPS. Dyrektor 
Ośrodka wskazała, że zawarte w tych dokumentach informacje, w tym dotyczące 
Miasta Bytom, znalazły odzwierciedlenie w zmianach Strategii. Podkreśliła,  
że „zaktualizowana wojewódzka strategia polityki społecznej jest dokumentem 
gwarantującym równy dostęp podmiotów i beneficjentów z terenu województwa 
śląskiego. Zarówno w pierwotnym dokumencie, jak i w obecnie aktualizowanym 
wypracowano kierunki działań odnoszące się do podnoszonych, w przypadku 

                                                      
26 Zwane dalej „MPiPS”. 
27 Sprawozdanie MPiPS-03 zawiera następujące informacje: 1. Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej.2. Udzielone świadczenia - zadania zlecone gminom.3. Udzielone świadczenia - zadania własne gmin.4. Zadania 
własne realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze 
środowiskiem.5. Pomoc dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy lub z ochroną uzupełniającą.6. Rzeczywista liczba osób 
i rodzin objętych pomocą.7. Powody przyznania pomocy.8. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu lokalnym – finansowane 
z budżetu gmin ze środków na pomoc społeczną. 9. Instytucje pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym – finansowane 
z budżetu powiatów ze środków na pomoc społeczną. 
28 Opublikowane na stronie internetowej: www.rops-katowice.pl, zakładka: Projekt Obserwatorium Integracji Społecznej  
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miasta Bytom, problemów społecznych (takich jak: wykluczenie społeczne, 
bezrobocie czy ubóstwo)”.  
Na potrzeby mieszkańców województwa śląskiego, w tym Bytomia, według 
wyjaśnienia Dyrektor Ośrodka, odpowiada m. in. zawarty w projekcie aktualizacji cel 
strategiczny nr 4: Poprawa warunków i jakości życia osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i społecznie wykluczonych wraz z kierunkami działań 
oraz zdiagnozowany obszar dotyczący ekonomii społecznej i sformułowany w tym 
zakresie priorytet pn.: „Rozwój ekonomii społecznej jako instrumentu integracji 
społeczno-zawodowej i dostarczyciela powszechnie dostępnych usług społecznych”. 
Natomiast do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 
skierowano „Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia 
ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej 
otoczenia w województwie śląskim na lata 2012-2020”29.  
Od września 2014 r. Miasto Bytom, zostało włączone do projektu pn. „Śląskie dla 
rodziny – Karta Dużej Rodziny”30, którego celem jest wzmocnienie i wsparcie rodzin, 
zwłaszcza wielodzietnych zamieszkałych na terenie województwa śląskiego. 
Poprzez udział w projekcie, rodziny wielodzietne, w tym mieszkające w Bytomiu, 
mogą korzystać z szeregu ulg i uprawnień, które oferują wojewódzkie samorządowe 
jednostki organizacyjne oraz inni partnerzy projektu.  

(dowód: akta kontroli str. 58-61) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że działania ROPS realizowane w ramach 
programów, wpisywały się w założenia Strategii, przyczyniając się tym samym do 
realizacji określonych w niej celów. Z powodu braku w Strategii wskaźników 
realizacji, wymierna ocena stopnia skuteczności osiągnięcia założonych celów 
strategicznych nie mogła być dokonana.  

2. Realizacja i finansowanie działań/projektów/zadań. 

2.1. ROPS monitorował w kontrolowanym okresie sytuację społeczną 
w województwie śląskim, w tym w mieście Bytom. I tak np. dane za lata 2010 i 2011 
zostały zawarte w sporządzanych corocznie zbiorczych informacjach na temat 
lokalnych potrzeb z zakresu pomocy społecznej pn. „Bilans potrzeb w zakresie 
pomocy społecznej w województwie śląskim”31. W ramach tego badania jednostki 
samorządu terytorialnego wskazywały obszary o najniższym stopniu zaspokojenia 
potrzeb32. Potrzeby badano w sześciu obszarach: 1) zasobów kadrowych jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej33, 2) zasobów kadrowych miejskich ośrodków 
pomocy rodzinie, gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych 
centrów pomocy rodzinie34, 3) środków na utrzymanie i prowadzenie MOPR, GOPS 
i PCPR, 4) zasobów instytucjonalnych, 5) środków na świadczenia z pomocy 
społecznej realizowane przez gminy oraz 6) środków na świadczenia z pomocy 
społecznej realizowane przez powiaty.   

                                                      
29 Przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego 25 kwietnia 2013 r. uchwałą nr 837/251/IV/2013. 
30 Przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałami nr 765/332/IV/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. i nr 1344/349/IV/2014 
z dnia 15 lipca 2014 r. Program pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, będący kontynuacją tego projektu, został 
przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego 25 maja 2015 r. uchwalą nr V/9/4/2015.  
31 Stosownie do obowiązku określonego w art. 21 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej w brzmieniu sprzed nowelizacji tego 
artykułu dokonanej art. 1 ust. 5 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
32 Tj., w których stosunek zasobów do potrzeb był najmniejszy. Skalę niezaspokojonych potrzeb jednostki wyrażały poprzez 
przypisanie danej pozycji odpowiedniej liczby punktów. Im trudniejsza sytuacja, tym większą liczbę punktów należało przyznać. 
Jednostka miała do dyspozycji 100 punktów, które mogła rozdzielić pomiędzy poszczególne pozycje przypisane badanym 
obszarom. Każda z pozycji mogła otrzymać od 0 do 100 punktów. 
33 Zwanych dalej „JOPS”. 
34 Zwanych dalej odpowiednio: „MOPR”, „GOPS”, „PCPR”. 
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Oceniając potrzeby w tych latach, Miasto Bytom wykazało, że posiadane zasoby 
pomocy społecznej były niedostateczne, z wyjątkiem środków na świadczenia 
pomocy społecznej realizowane przez powiaty (w 2010 r.) i zasobów kadrowych 
MOPR w kategorii „pozostali pracownicy” (w 2011 r.), które uznano wówczas za 
wystarczające.  

Według sporządzonych przez ROPS w latach 2013 i 2015 opracowań pn. „Ocena 
zasobów pomocy społecznej”35, w 2012 r. osoby w rodzinach objętych pomocą 
społeczną z tytułu ubóstwa stanowiły w Bytomiu 7,3% mieszkańców. Wskaźnik ten 
ponad dwukrotnie przekraczał poziom dla całego województwa (3,1%).  Wśród 
powiatów wyższą wartość zanotowano jedynie w mieście Siemianowice Śląskie 
(7,5%).  
Analogicznie, w 2013 r. odsetek osób w rodzinach objętych pomocą społeczną 
z powodu ubóstwa wynosił: w województwie śląskim 3,4%, w Siemianowicach 
Śląskich (najwyższa wartość wśród powiatów) - 8,0%, a w Bytomiu (druga pozycja 
wśród powiatów) - 7,7%. W opracowaniach wykazano również, że w tym okresie 
miasto Bytom plasowało się na trzecim miejscu (po Siemianowicach Śląskich 
i Chorzowie) pod względem wysokości środków wydatkowanych w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca na świadczenia pomocy społecznej realizowane w ramach 
zadań własnych gmin. W 2012 r. na poziomie regionu wskaźnik ten wynosił 85,65 zł, 
natomiast w mieście Bytom 143,52 zł. Rok później kwoty te wynosiły odpowiednio 
101,78 zł i 173,64 zł.  
W 2014 r. osoby w rodzinach objętych pomocą społeczną z tytułu ubóstwa stanowiły 
w województwie śląskim 3,2% ogółu ludności. Na poziomie powiatów najwyższe 
wartości tego wskaźnika (7,5%) odnotowano w Bytomiu i w Siemianowicach 
Śląskich. Na poziomie regionu, na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej 
w ramach realizacji zadań własnych gmin, na jednego mieszkańca przypadało 
przeciętnie 104,72 zł, (w kraju 118,00 zł). W powiatach grodzkich wartość ta 
kształtowała się na poziomie 126,61 zł. Wśród powiatów grodzkich, najwyższe 
wartości wskaźnik ten osiągnął w: Siemianowicach Śląskich (213,21 zł), Chorzowie 
(190,21 zł) i Bytomiu (180,84 zł)36. Rekomendacje zawarte w przedmiotowych 
opracowaniach dotyczyły ocenianych obszarów i były kierowane do podmiotów 
odpowiedzialnych za kształtowanie polityki społecznej na poziomie regionu.  

W opracowaniu ROPS pn. „Wielowymiarowa analiza ubóstwa w województwie 
śląskim. Raport na podstawie danych zastanych za rok 2011”37 z 2013 r. podano 
m.in., że w miastach na prawach powiatu w 2011 r. stopa bezrobocia wyniosła od 
4,3% w Katowicach do 19,1% w Bytomiu, a długotrwale bezrobotni stanowili od 
2,9% w Siemianowicach Śląskich do 18,1% w Bytomiu. Miasto Bytom znalazło się 
w grupie miast na prawach powiatu obejmującej także Piekary Śląskie, Sosnowiec, 
Świętochłowice i Częstochowę, cechujących się najgorszą sytuacją społeczno-
ekonomiczną w województwie śląskim. Charakteryzowały się one najwyższym 
udziałem długotrwale bezrobotnych wśród ogółu bezrobotnych (średnio 13,2%) od 
8,1% w Świętochłowicach do 18,1% w Bytomiu. Mieszkańcy tych miast osiągali 
najniższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, które mieściło się 
w przedziale od 2.755,4 zł w Świętochłowicach do 3.266,6 zł w Bytomiu (średnio 
3.085 zł).  

                                                      
35 Obejmujących odpowiednio informacje m. in. za lata 2012 i 2013.   
36 Według raportu „Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2015”, stanowiącego załącznik do uchwały 
 nr 1110/45/V/2015 r. Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 czerwca 2015 r.  
37 Raport powstał w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej 
województwa śląskiego” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL 
2007-2013. Opublikowany na stronie internetowej: www.rops-katowice.pl. 
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W opracowaniu ROPS pn. „Ubóstwo w województwie śląskim – skala, przyczyny, 
skutki”38 z 2012 r. podano, że w 2010 r. cechą charakterystyczną województwa 
śląskiego była większa koncentracja ubóstwa w miastach niż na wsi. Według 
raportu, pomimo iż najwyższe wartości odsetka osób objętych pomocą społeczną 
z tytułu ubóstwa zanotowano w stosunkowo niewielkich gminach, to wskaźnik ten 
był większy w powiatach grodzkich (3,4%) niż ziemskich (2,9%) oraz w gminach 
miejskich (3,3%) niż wiejskich (2,6%). Jak podano w raporcie: „(…) Do takiego 
obrazu sytuacji w dużej mierze przyczyniły się wysokie wartości analizowanego 
wskaźnika w Bytomiu (7,6%), Siemianowicach Śląskich (7,6%), Chorzowie 
(7,2%),choć i w innych dużych miastach, takich jak: Świętochłowice, Sosnowiec, 
Piekary Śląskie, Zabrze, Częstochowa, Tychy czy też Ruda Śląska, kształtowały się 
powyżej średniej. (…)” 

(dowód: akta kontroli str. 241-243, 271-274, 275-295, 1371-1569) 

2.2. Działania ROPS na rzecz Bytomia wynikały z założeń przyjętych w ww. 
programach operacyjnych i były prowadzone analogicznie wobec wszystkich 
jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim.  
W ramach wdrażanych programów operacyjnych Ośrodek realizował zadania 
wynikające m. in. z ogłaszanych przez Zarząd, otwartych konkursów ofert na 
realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego39 w dziedzinie polityki 
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz zadania 
wynikające z naborów wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w województwie śląskim40. 
I tak: 

2.2.1. W latach 2011-2014 Ośrodek współfinansował cztery zadania Fundacji „Dom 
Nadziei” w Bytomiu, tj.:  

- Zadanie pn. „Uwierzyć w siebie” – efektem jego realizacji była integracja społeczna 
oraz wyrównywanie szans wychowawczych i rozwojowych dzieci i młodzieży 
uzależnionej od substancji psychoaktywnych, zagrożonej wykluczeniem 
społecznym. Beneficjentami zadań realizowanych w ramach tego projektu, w latach 
2011-2014 były 353 osoby. Wysokość przekazanych w tym okresie dotacji stanowiła 
łącznie kwotę 86,0 tys. zł. Źródłem finansowania wydatków był budżet Województwa 
Śląskiego. 

- Zadanie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” (2011 r.) – 
efektem jego realizacji było wsparcie procesu readaptacji społecznej 39 osób 
uzależnionych od substancji psychoaktywnych, przeciwdziałanie ich wykluczeniu 
społecznemu, bezdomności, bezrobociu i nawrotowi choroby. Na realizację zadania 
zostały wykorzystane środki z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości  
10,2 tys. zł. 

- Zadanie pn. „Możemy pomóc” (2012 r.) – efektem jego realizacji był wzrost wiedzy 
na temat problemów uzależnień oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych 
wśród młodzieży szkolnej, a także zwiększenie umiejętności zawodowych 
w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień osób pracujących 
z młodzieżą. W ramach projektu fundacja zorganizowała konferencję edukacyjną, 
dla 162 osób. Kwota przekazanej dotacji wynosiła 5,2 tys. zł. 

                                                      
38 Raport opublikowany na stronie internetowej: www.rops-katowice.pl.  
39 Konkursy organizowane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.). Zadania określane corocznie przez Sejmik Województwa Śląskiego w „Programie 
Współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi.” 
40 Łączna wysokość dofinansowania w latach 2010-2014 wyniosła 684 tys. zł. (według wysokości dotacji rozliczonych).  
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- Zadanie pn. „Ciepło jak w domu” – realizowane w dwóch etapach, którego efektem 
była modernizacja poddasza na powierzchnię użytkową i stworzenie nowych sal 
terapii i sali rekreacyjnej (2013 r.) oraz wymiana stolarki okiennej (2014 r.) 
w budynku podmiotu leczniczego, który prowadzi stacjonarny całodobowy ośrodek 
dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Łączna kwota dotacji 
celowych przekazanych temu podmiotowi z budżetu Województwa na realizację  
ww. zadania wyniosła 304,2 tys. zł. 

2.2.2. W 2010 r. Ośrodek dofinansował zadanie realizowane przez Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – „Koło” w Bytomiu. 
pn. „Mieszkanie chronione – Szansa na niezależne funkcjonowanie”. Efektem jego 
realizacji było m. in. zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej, zakup sprzętu 
i wyposażenia do mieszkań chronionych oraz organizacja terapii zajęciowej dla  
10 beneficjentów projektu. Kwota dotacji wyniosła 19,9 tys. zł.  

2.2.3. W latach 2013-2014 Ośrodek dofinansował dwa zadania Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, dla którego podmiotem tworzącym jest 
Województwo Śląskie: 1]  „Modernizacja bazy materialnej jedynego w Bytomiu 
Oddziału Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu – 
w zakresie terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu” (2013 r.) oraz 
2]  „Modernizacja bazy materialnej jedynego w Bytomiu Oddziału Psychiatrii 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2014 roku”. 
Efektem realizacji tych zadań była modernizacja bazy materialnej i podniesienie 
standardu pomieszczeń Oddziału Psychiatrii, w którym realizowane są programy 
psychoterapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu i usługi profilaktyczne, 
terapeutyczne, lecznicze w zakresie leczenia osób uzależnionych od narkotyków. 
Łączna kwota dotacji celowych udzielonych z budżetu Województwa wyniosła  
213,4 tys. zł. 

2.2.4. W 2012 r., w ramach „Programu profilaktyki i rozwiazywania problemów 
alkoholowych na lata 2011-2015”, w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o zatrudnieniu socjalnym41, została przyznana dotacja podmiotowa 
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, 
Intelektualnie „Pomocna Dłoń” w Bytomiu na pierwsze wyposażenie Centrum 
Integracji Społecznej w Bytomiu42. W ramach realizacji zadania kwota wykorzystanej 
dotacji z budżetu Województwa Śląskiego wyniosła 45,0 tys. zł.  

2.2.5. W ramach programów operacyjnych w zakresie wspierania działań na rzecz 
profilaktyki i rozwiazywania problemów uzależnień Ośrodek organizował szkolenia, 
w których uczestniczyli pracownicy jednostek i instytucji zajmujących się ww. 
problematyką, w tym pracownicy jednostek z terenu Bytomia, realizujących zadania 
na rzecz rozwiazywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. W latach 2010-2014 ogółem 28 osób z Bytomia uczestniczyło w 21 
szkoleniach zorganizowanych przez ROPS w ww. zakresie. Łączny koszt 
uczestnictwa w nich pracowników bytomskich instytucji wynosił 8,9 tys. zł. Szkolenia 
były finansowane z budżetu Województwa Śląskiego.  

2.2.6. Ze szkoleń, które Ośrodek realizował w latach 2010-2014, w ramach projektu 
systemowego pn. „Kształcenie i doradztwo kadr pomocy i integracji społecznej 
województwa śląskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

                                                      
41 Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225.  
42 Utworzonego przez to stowarzyszenie na mocy Decyzji Wojewody Śląskiego nr PSIIIa/860.2.2012 z dnia 14 czerwca 2012 r.  
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Społecznego, skorzystało łącznie 375 pracowników instytucji pomocy i integracji 
społecznej z Bytomia.  

2.2.7. W ramach wdrażanego przez Ośrodek projektu pn. „Śląskie dla rodziny – 
Karta Dużej Rodziny”, w okresie od 16 czerwca do dnia 31 grudnia 2014 r., w gminie 
Bytom złożono 280 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny („KDR”) oraz 
wydano 1110 KDR, co oznacza, że w ww. okresie z projektu skorzystało 1110 osób 
(dorosłych i dzieci) tworzących rodziny wielodzietne.  

2.2.8. Dyrektor Ośrodka podała, że w okresie objętym kontrolą Miasto Bytom  
nie wzięło udziału w dwóch inicjatywach organizowanych przez ROPS,  
tj.: 1] w konkursie pn. „Gmina przyjazna ekonomii społecznej” realizowanym kolejno 
w roku 2013 i 2014, w ramach „Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz 
promocji i upowszechniania ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie 
śląskim na lata 2012-2020” oraz w 2] konkursie pn. „Gmina przyjazna rodzinie” 
realizowanym w 2014 r., w ramach projektu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej 
Rodziny”.  

(dowód: akta kontroli str. 243-265, 310-364, 365-384, 423-437, 438-524) 

2.3. Na podstawie zbadanej dokumentacji związanej z dofinansowaniem przez 
Ośrodek 12 projektów (wszystkich zrealizowanych w Bytomiu) stwierdzono, że 
wszystkie wpisywały się w cele i działania określone w programach operacyjnych  
Strategii. Każdy projekt został dofinansowany na zasadach określonych 
w zawartych umowach i zgodnie z zakresem określonym w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym zadania, który stanowił załącznik do umowy. Ośrodek 
rzetelnie wykonywał zadania wynikające z zawartych umów, obejmujące m.in. 
przekazywanie i rozliczanie środków oraz kontrolę finansową i merytoryczną 
sprawozdań z wykonania zadania. Udzielone dotacje zostały rozliczone. W jednym 
przypadku, do środków zwracanych przez zleceniobiorcę po terminie określonym 
w porozumieniu (tj. po 31 grudnia 2012 r.), doliczono odsetki w wysokości 39,00 zł43. 

Zakładane rezultaty prezentowano opisowo w ofertach konkursowych, zgodnie 
z wzorami ofert stosowanymi przy naborze wniosków44, a zakres zadań będących 
przedmiotem dotacji określano w umowie i w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Wszystkie podmioty rozliczyły się z realizacji dotowanych zadań oraz 
osiągniętych rezultatów w końcowych sprawozdaniach: merytorycznych 
i finansowych.  

(dowód: akta kontroli str. 310-364, 365-405) 

2.4. W okresie objętym kontrolą w Ośrodku odnotowano również inne inicjatywy 
podmiotów z terenu miasta Bytom, w tym  wnioski o rekomendacje w związku 
z aplikowaniem w latach 2011-2015 do konkursów pn.: „Gminne programy 
aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” i „Podmiot 
zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Pomocy 
i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” organizowanych 
przez MPiPS. Ośrodek opiniował również projekt pn. „Nasze wspólne miejsca”, 
opracowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejski w Bytomiu, 

                                                      
43 Na podstawie §3 pkt 3 Porozumienia z dnia 14 grudnia 2012 r. nr 5348/ROPS/2012.  
44 W przypadku dotacji udzielanych na realizację zadań publicznych w trybie ustawy o działalności i pożytku publicznego, 
sprawozdania opisano według wymagań wzoru oferty określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), tj.: czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja 
zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki (przypis nr 15). W przypadku 
dotacji celowych udzielanych podmiotom leczniczym - opis efektów według wzoru wniosku określonego przez Zarząd 
w ogłoszeniach o naborze ofert/wniosków.  
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w ramach konkursu ogłoszonego przez MPiPS (w ramach Programu MPiPS: 
„Świetlica – Dzieci – Praca” (2012 r.).  

We wrześniu 2014 r. Gmina Bytom wnioskowała o przyznanie dotacji dla Centrum 
Integracji Społecznej w Bytomiu45 na pierwsze wyposażenie jednostki oraz 
działalność przez okres pierwszych trzech miesięcy. Dyrektor ROPS wyjaśniła,  
że udzielnie dotacji nie było możliwe ze względu na fakt, że CIS zainicjowało 
działalność w kwietniu 2014 r., natomiast działalność na rzecz integracji społecznej 
i zawodowej prowadziło od lipca 2014 r. przy zastosowaniu posiadanego sprzętu 
i wyposażenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 253-254, 267-270) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że Ośrodek prawidłowo realizował działania na 
rzecz pomocy i integracji społecznej w Bytomiu, w ramach przyjętych przez 
Samorząd Województwa programów, rzetelnie rozliczając pod względem 
merytorycznym i finansowym wymogi zawarte w umowach o dofinansowanie tych 
działań. 

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 o ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli46 
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 Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag, o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

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. 

Katowice, dnia 11 września 2015 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 
 

Delegatura w Katowicach 

Kontroler nadzorujący 
 
 
 

Katarzyna Pisula-Jawor 
Doradca ekonomiczny 

 

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

 

 

 
 

 

                                                      
45 Zwany dalej „CIS”. 
46 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096, zwana dalej: „ustawą o NIK”. 
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