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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 Katowicach 

Kontroler Michał Nowak, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/212/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. oraz nr LKA/233/2018 z dnia 23 lipca 
2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu1, ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Danuta Dymek, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu2  

(dowód: akta kontroli str. 2-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości3 
prowadzenie przez MOPR mieszkań chronionych. 

W Zabrzu4 zapewniono w latach 2015 – 2018 (I półrocze)5 mieszkania chronione dla 
29 - 34 osób. Potrzeby w zakresie udostępniania mieszkań chronionych były 
zaspokojone w całym okresie objętym kontrolą. 

W MOPR stosowano zasady dotyczące przyznawania mieszkań chronionych 
określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej6 
i  w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. 
w sprawie mieszkań chronionych7. Rzetelnie weryfikowano uprawnienia 
podopiecznych do pobytu w tych mieszkaniach i  terminowo wydawano decyzje 
administracyjne o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu 
chronionym8.   

                                                      
1 Dalej: „MOPR” lub „Ośrodek”.  
2 Dalej: „Dyrektor MOPR” lub „Dyrektor Ośrodka”, pełniąca funkcję od dnia 1 lipca 2016 r. Wcześniej, w okresie od dnia  
5 lutego 2001 r. do dnia 30 czerwca 2016 r., funkcję Dyrektora Ośrodka pełnił Zbigniew Gurnacz. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej 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 ogólną o dodatkowe objaśnienie 
4 Zabrze – miasto na prawach powiatu, dalej: „Miasto”. 
5 Okres objęty kontrolą. 
6 Dz. U. z 2017 r. , poz. 1769 ze zm., dalej jako „ustawa o pomocy społecznej”. 
7 Dz. U. poz. 305, dalej jako „rozporządzenie w sprawie mieszkań chronionych”. 
8 Dalej jako „decyzje”.   
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Mieszkania chronione i osoby w nich zamieszkujące były otoczone wymaganą 
i uzgodnioną z podopiecznym pomocą oraz właściwym nadzorem. MOPR rzetelnie 
wypełniał swoje obowiązki związane ze świadczeniem wsparcia dla tych osób.  

Jednocześnie stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niewydawaniu decyzji 
administracyjnych w sprawie żądania zwrotu opłat za mieszkania chronione,  
na kwotę ogółem 2.144,72 zł, od siedmiu9 dłużników, którzy nie uregulowali 
zaległości na dzień zakończenia kontroli, tj. 27 lipca 2018 r., co było niezgodne 
z wewnętrznymi  przepisami określającymi procedurę żądania zwrotu ww. opłat oraz 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji10.   

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

W Mieście funkcjonowało w 2015 r. siedem mieszkań chronionych z 29 miejscami, 
z których skorzystało 31 osób. W 2016 r. Miasto dysponowało ośmioma 
mieszkaniami chronionymi z 34 miejscami, z których skorzystały 34 osoby. 
W 2017 r. do dyspozycji mieszkańców było osiem mieszkań chronionych z 33 
miejscami, z których skorzystało 45 osób. Na 30 czerwca 2018 r. w Mieście 
zapewniono osiem takich mieszkań z 33 miejscami, z których skorzystały 32 osoby.  
Jak podała Dyrektor Ośrodka, zmiana w liczbie miejsc w mieszkaniach chronionych 
pomiędzy 2016 r., a latami 2017 i 2018, wynikała ze zmiany przeznaczenia jednego 
z mieszkań. Lokal ten pierwotnie był wykorzystywany jako mieszkanie chronione  
dla osób opuszczających pieczę zastępczą. Po uruchomieniu nowego mieszkania 
dla pieczy zastępczej zdecydowano o przekazaniu ww. lokalu dla potrzeb osób 
bezdomnych. W związku z powyższym, po analizie warunków w mieszkaniu (trzy 
pokoje) zdecydowano, że cel pobytu w tym mieszkaniu, jakim jest przygotowanie 
określonej grupy podopiecznych (osób bezdomnych) do samodzielnego życia, ma 
większe szanse powodzenia, gdy liczba miejsc w tym lokalu zostanie zmniejszona 
do trzech.  

(dowód: akta kontroli str. 24-40, 501, 504-505)   

Mieszkania chronione w całym kontrolowanym okresie były przeznaczone dla: 
1] osób opuszczających pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy  
lub zakłady dla nieletnich, 2] osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 3] osób 
bezdomnych oraz innych w trudnej sytuacji życiowej. W badanym okresie 
w mieszkaniach chronionych nie przebywały osoby z niepełnosprawnością ruchową.  

(dowód: akta kontroli str. 36-40A, 42, 99-100, 420-484) 

1. Informacje o zasadach korzystania ze wsparcia, m.in. w postaci mieszkań 
chronionych znajdowały się na portalu internetowym MOPR11.  
Ponadto bezpośrednie informacje dotyczące możliwości ubiegania się o pobyt 
w mieszkaniu chronionym można było uzyskać od pracownika socjalnego 
pracującego w Dzielnicowym Punkcie Pomocy Społecznej właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby. 
Pobyt w mieszkaniach chronionych przydzielany były osobom zainteresowanym 
z uwzględnieniem kategorii lokalu. Jak wyjaśniła Dyrektor Ośrodka, skierowanie  
do określonej kategorii mieszkania wynikało z różnej sytuacji życiowej oraz 
materialnej osoby zainteresowanej. Osoby z zaburzeniami psychicznymi były 
kierowane do mieszkania chronionego przez pracownika socjalnego lub pracownika 
                                                      
9 Wg stanu na koniec lat  2015-2017 i na koniec czerwca 2018 wystąpiło łącznie 18 dłużników, których dokumentacja została 
poddana szczegółowemu badaniu. Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. występowało 12 dłużników, a do czasu 
zakończenia kontroli tj. do 27 lipca 2018 r. pozostało ich siedmiu.   
10 Dz. U. z 2018 r. , poz. 1314 ze zm., dalej jako „ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”. 
11 na stronie http://www.mopr.zabrze.pl/zasady-przyznawania-pomocy.html. 
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merytorycznego Środowiskowego Domu Samopomocy. Osoby, które opuszczają 
pieczę zastępczą  były informowane o możliwości przydzielenia mieszkania 
chronionego na etapie tworzenia przez pracownika socjalnego programu 
usamodzielniania. W przypadku osób bezdomnych, zasadność przydzielenia 
mieszkania chronionego była oceniana w trakcie tworzenia planu wychodzenia 
z bezdomności. Co do zasady, z inicjatywą skierowania do mieszkania chronionego 
wychodził pracownik socjalny, gdyż był najlepiej zorientowany w sytuacji życiowej 
podopiecznego i miał wiedzę na temat jego potrzeb.  

 (dowód: akta kontroli str. 415, 417-419) 

W MOPR opracowano regulaminy organizacyjne poszczególnych mieszkań 
chronionych12. Określały one m.in. kategorię mieszkania i liczbę osób, dla których 
były przeznaczone, osoby odpowiedzialne w MOPR za prawidłowe funkcjonowanie  
mieszkania, terminy na jakie może być udostępnione miejsce w mieszkaniu, warunki 
odpłatności, obowiązki korzystającego z mieszkania, itp. 

(dowód: akta kontroli str. 123-218) 

Ośrodek nie prowadził  listy osób oczekujących na przydział miejsca w mieszkaniu 
chronionym, bowiem w kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki oczekiwania 
na miejsce w takim mieszkaniu. 

 (dowód: akta kontroli str. 24-31, 220-240, 396, 399, 400, 415, 418, 501, 504-505) 

2. Każdy wniosek o wsparcie w mieszkaniu chronionym rozpatrywany był w trybie 
postępowania administracyjnego. 
Na podstawie szczegółowego badania akt 35 spraw dotyczących przyznania 
miejsca w mieszkaniu chronionym, stwierdzono, że w Ośrodku rzetelnie 
weryfikowano uprawnienia podopiecznych do pobytu w mieszkaniu chronionym13. 

Każdorazowo, w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku o przydział miejsca 
w mieszkaniu chronionym, pracownik socjalny MOPR przeprowadzał wywiad 
środowiskowy. Szczegółowo ustalał ponadto sytuację dochodową wnioskodawcy,  
na podstawie oświadczenia o dochodach oraz oświadczenia o stanie majątkowym, 
zgodnie z art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej. Przed wydaniem decyzji 
wnioskodawca składał oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania 
obowiązujących w Ośrodku regulaminów organizacyjnych mieszkań chronionych. 

(dowód: akta kontroli str. 220-340)  

3. W wyniku badania ww. akt spraw dotyczących przyznania miejsca w mieszkaniu 
chronionym ustalono, że miejcsce w tych mieszkaniach  przydzielano zgodnie 
z kryteriami określonymi w art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 
i rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych, tj. osobom, które ze względu  
na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebowały 
wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagały usług 
świadczonych przez całą dobę. W 14 przypadkach powodem przyznania prawa  
do pobytu w mieszkaniu chronionym była bezdomność, w 14 przypadkach 
opuszczanie przez wnioskodawcę pieczy zastępczej, młodzieżowego ośrodka 

                                                      
12Wprowadzone w życie zarządzeniami Dyrektora Ośrodka Nr 0161/50/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. Nr 0161/82/2011 z dnia 
30 listopada 2011 r.; Nr 0161/13/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.; Nr 0161/66/2014 z dnia 6 listopada 2014 r.; Nr 0211/58/2015 
z dnia 2 listopada 2015 r.; Nr 0161/18/2018 z dnia 28 marca 2018 r. ; Nr 0161/57/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.;  
Nr 0161/66/2014 z dnia 6 listopada 2014; Nr 0161/57/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.; Nr 0211/59/2015 z dnia 2 listopada  
2015 r.; Nr 0211/32/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r.; Nr 0211/41/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.; Nr 0211/12/2017 z dnia  
23 lutego 2017 r.;   
13 Zbadano po 10 spraw z lat 2015-2017 i 5 spraw z 2018 r. Ogółem badaniu poddano 35 wniosków i decyzji pozytywnych z 
okresu objętego badaniem, tj. 35 z 339, co stanowiło 10,3% pozytywnych decyzji z tego okresu. Do badania wybrano decyzje 
pozytywne  w celu możliwości pełniejszej oceny dalszego postępowania MOPR wobec podopiecznego w zakresie terminów, 
na jakie wydaje się decyzję, pobierania odpłatności i egzekwowania zaległości, realizacji uzgodnionego zakresu wsparcia, 
dokonywania okresowych ocen usamodzielniania się podopiecznego. 
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wychowawczego lub zakładu dla nieletnich, a w siedmiu przypadkach zaburzenia 
psychiczne. 

(dowód: akta kontroli str. 220-340) 

MOPR w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2018 r. wydał 413 decyzji 
dotyczących mieszkań chronionych, z czego 345 decyzji dotyczyło korzystania  
ze wsparcia w mieszkaniu chronionym udzielonego na podstawie wniosku 
podopiecznego. W pozostałych przypadkach decyzje dotyczyły zmiany odpłatności, 
zwrotu należności itp. W okresie tym wydano 339 decyzji pozytywnych.  
Decyzje odmowne dotyczyły dwóch wniosków i były uzasadnione: 
nieprzestrzeganiem regulaminu pobytu w mieszkaniu chronionym w pierwszym 
przypadku14 oraz  brakiem możliwości ustalenia aktualnej sytuacji materialno-
bytowej oraz aktualnego miejsca pobytu wnioskodawcy w drugim przypadku.  
Decyzje umarzające postępowanie dotyczyły czterech wniosków, każdorazowo  
ze względu na rezygnację strony z ubiegania się o tę formę pomocy. Przyczyną 
rezygnacji były: planowany wyjazd wnioskodawcy za granicę, wyrażenie woli 
dalszego pozostawania w rodzinie zastępczej, planowane zamieszkanie u osoby 
znajomej oraz planowane pozostanie w dotychczasowej placówce wychowawczej. 

(dowód: akta kontroli str. 220-344, 396, 400-401, 513-516)  

4. Zgodnie z  zasadami przyjętymi w regulaminach organizacyjnych mieszkań 
chronionych, decyzje miały być wydawane na czas oznaczony: w przypadku  
osób bezdomnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi na okres do 1 roku, 
a w przypadku osób opuszczających pieczę zastępczą i placówki opiekuńczo-
wychowawcze na okres do 6 miesięcy. We wszystkich zbadanych przypadkach  
(35 decyzji) przestrzegano ww. zasad. Okres od złożenia wniosku do wydania 
decyzji mieścił się w przedziale: od wydania decyzji w dniu złożenia wniosku  
do 63 dni. W ostatnim przypadku MOPR zawiadomił stronę o przedłużeniu terminu 
wydania decyzji z powodu przedłużającego się czasu ustalania danych o dochodach 
osoby zainteresowanej. 

 (dowód: akta kontroli str. 123-218, 220-340) 

5. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 
zostały ustalone w uchwałach Rady Miejskiej w Zabrzu15. W uchwale Rady Miejskiej 
z dnia 12 grudnia 2011 r.16 postanowiono m.in., że pobyt w mieszkaniach 
chronionych jest odpłatny tylko dla osób i rodzin skierowanych przez MOPR, które 
uzyskują dochody przekraczające wysokość kryterium dochodowego, a także że 
możliwe jest całkowite lub częściowe zwolnienie ww. osób z odpłatności ze względu 
na trudną sytuację finansową, zły stan zdrowia, otrzymanie mieszkania do remontu, 
ponoszenia odpłatności za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy 
społecznej lub ośrodku wsparcia. Określono również terminy dokonywania płatności 
(do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, na podstawie wydanych przez 
Ośrodek decyzji administracyjnych) oraz sposoby wyliczania opłaty, w zależności  
od kryterium dochodowego. W oparciu o ww. uchwałę Dyrektor Ośrodka wydał 
zarządzenia wewnętrzne w sprawie określenia średniego miesięcznego kosztu 
jednego miejsca w mieszkaniach chronionych17. W poszczególnych latach koszt ten 
                                                      
14 wniosek osoby dotyczył przyznania na kolejny okres wsparcia w formie mieszkania chronionego  
15 Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  
i mieszkaniach chronionych nr XVII/217/11 z dnia 12 grudnia 2011 r..;  nr LVIII/859/14 z dnia 13 października 2014 r. – 
zmieniająca poprzednią uchwałę oraz nr XV/154/15 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały z 2011 r.   
16 Tekst jednolity z 2015 r. 
17 Na podstawie sumy kosztów poniesionych w poprzednim roku budżetowym na utrzymanie poszczególnych mieszkań 
chronionych, podzielonej przez 12 miesięcy i liczbę miejsc w mieszkaniach chronionych. Zarządzenia wewnętrzne w sprawie 
określenia średniego miesięcznego kosztu jednego miejsca w mieszkaniach chronionych to: Nr 0161/67/2014 z dnia  
6 listopada 2014 r.; Nr 0211/23/2015 z dnia 30 marca 2015 r.; Nr 0211/20/2016 z dnia 30 marca 2016 r.; Nr 0211/24/2017  
z dnia 29 marca 2017 r; Nr0211/19/2018 z dnia 28 marca 2018 r. 
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wynosił: 165,83 zł (od 6 listopada 2014 r.), 199,00 zł (od 1 grudnia 2014 r.),  
232,30 zł (od 1 kwietnia 2015 r.), 245,38 zł (od 1 kwietnia 2016 r.), 264,44 zł  
(od 1 kwietnia 2017 r.) i 273,02 zł (od 1 kwietnia 2018 r.). 
  (dowód: akta kontroli str. 99-122, 513-516) 

W badanych przypadkach (35 decyzji) wysokość opłat za pobyt w mieszkaniach 
chronionych była każdorazowo wyliczana zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej oraz 
zarządzeniami Dyrektora MOPR. Zakres usług świadczonych w poszczególnych  
kategoriach mieszkania był zbliżony. 

(dowód: akta kontroli str. 102-122, 220-340) 

6. Na podstawie badania 35 postępowań stwierdzono, że opłata za pobyt 
w mieszkaniu chronionym była ustalana indywidualnie w uzgodnieniu z osobą 
kierowaną do tego mieszkania, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.   

 (dowód: akta kontroli str. 40-42, 99-122, 220-340, 415-418) 

7. Zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na koniec  
lat objętych badaniem miały tendencję wzrostową. Według stanu na koniec roku 
wyniosły: 694,03 zł w 2015 r.,1.491,70 zł w 2016 r. oraz  3.000,05 zł  w 2017 r.  
Stan zaległości na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił łącznie 3.464,92 zł od 12 osób 
(dwie zaległości z 2015 r., jedna z 2016 r., siedem  z 2017 r. oraz dwie z 2018 r.). 
Do dnia niniejszej kontroli NIK sześciu dłużników spłaciło zaległości (w tym jeden 
częściowo). Na dzień zakończenia kontroli, tj. 27 lipca 2018 r. stan zaległości 
wynosił 2.144,72 zł od siedmiu osób. 
Na podstawie analizy dokumentacji wszystkich 18 dłużników posiadających 
zaległości na koniec lat 2015 – 2017 i na koniec czerwca 2018 r. stwierdzono,  
że wobec dłużników zobowiązanych do zapłaty zaległości - z wyjątkiem jednego18 - 
nie stosowano zasad ustalonych w „Procedurze żądania zwrotu należności 
wynikających z ustawy o pomocy społecznej”19, co szczegółowo opisano w dalszej 
części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji Ustalone nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 345-395) 

8.  W ramach działań prowadzonych w celu dochodzenia zaległości pracownicy 
Ośrodka m.in.: 
− uzyskiwali pisemne oświadczenia, w których osoba zobowiązana wskazywała 

termin spłaty zaległości, 
− prowadzili pracę socjalną z osobą zobowiązaną do zapłaty,  mającą na celu 

naukę umiejętności prowadzenia własnego budżetu i terminowego regulowania 
zobowiązań, 

− kontaktowali się drogą telefoniczną oraz elektroniczną w celu ponaglenia 
zobowiązanego (z przeprowadzonych rozmów sporządzano notatki służbowe), 

− pouczali zobowiązanych w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego 
o obowiązku uregulowania istniejących należności. 

(dowód: akta kontroli str. 345-395, 501, 505) 

Stopień ściągalności zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych wyniósł 25,4% w 2015 r., 65,3% w 2016 r., 47,8% w 2017 r. i 38,1%  
na dzień 30 czerwca 2018 r.20. 

(dowód: akta kontroli str. 345-395, 501, 505) 
                                                      
18 Wobec jednej osoby MOPR w dniu 24 kwietnia 2017 r. wydał przewidzianą w procedurze żądania zwrotu należności decyzję 
w sprawie zwrotu należności w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Zaległość została spłacona w wyznaczonym terminie 
(Data doręczenia decyzji – 5 maja 2017 r., data spłaty zaległości – 16 maja 2017 r.). 
19 Wprowadzonej zarządzeniem Nr 0161/18/2013 Dyrektora MOPR z dnia 20 marca 2013 r., a następnie zmienionej 
zarządzeniami Dyrektora MOPR Nr 0211/9/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. oraz Nr 0211/57/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r., 
dalej jako „Procedura żądania zwrotu należności”. 
20 Stopień ściągalności wyliczony jako procent kwoty wyegzekwowanej do dnia kontroli, tj. 27 lipca 2018 r. w stosunku  
do kwoty zaległości na koniec danego roku oraz I polrocza 2018 r. 
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9. Wsparcie świadczone w mieszkaniach chronionych było każdorazowo 
uzależnione od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osób 
korzystających. Obejmowało ono przede wszystkim pracę socjalną polegającą  
na usamodzielnianiu, nauce, rozwijaniu lub utrwalaniu samodzielności, sprawności 
w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością 
lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia, wsparciu 
w uzyskaniu mieszkania z zasobów Miasta, pomocy w kontynuacji nauki, 
znalezieniu zatrudnienia itp.  
We wszystkich zbadanych przypadkach przeprowadzane były uzgodnienia między 
pracownikiem socjalnym, opiekunem mieszkania i podopiecznym (osobą ubiegającą 
się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej 
przedstawicielem ustawowym) dotyczące zakresu wsparcia i podziału zadań 
pomiędzy poszczególne osoby świadczące wsparcie, stosownie do art. 53 ust. 9 i 10 
ustawy o pomocy społecznej oraz §3 ust. 3 i 4 pkt 1-6 rozporządzenia ws. mieszkań 
chronionych.  
Rodzaj i zakres udzielonego wsparcia był zgodny z wcześniejszymi uzgodnieniami 
dokonanymi pomiędzy pracownikiem socjalnym a podopiecznym, co wynika 
z dokumentacji dot. realizacji zadań (aktualizacje wywiadów środowiskowych, 
notatki służbowe pracowników socjalnych, oceny sytuacji osoby korzystającej  
ze wsparcia), indywidualnych planów usamodzielniania się. 

(dowód: akta kontroli str. 220-340) 

10. Po przydzieleniu miejsca w mieszkaniu chronionym, we wszystkich zbadanych 
przypadkach dokonywano oceny sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia 
i wywiązywania się przez tę osobę z realizacji programu wsparcia, i procesu 
usamodzielniania się, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie mieszkań 
chronionych. W 27 z 35 zbadanych przypadków pracownik MOPR dokonywał takiej 
oceny. raz na trzy miesiące. Pozostałych osiem decyzji obowiązywało krócej niż trzy 
miesiące, jednakże po zakończeniu ich obowiązywania każdorazowo dokonywano 
również  takiej oceny. 

(dowód: akta kontroli str. 220-340) 

11. Według stanu na dzień kontroli (27 lipca 2018 r.), nie odnotowano wniosku 
żadnej osoby oczekującej na miejsce w mieszkaniu chronionym. 

(dowód: akta kontroli str. 24-31, 220-240, 396, 399, 400, 415, 418, 501, 504-505) 

12. W badanym okresie nie wpłynęły do Urzędu Miasta skargi dotyczące 
prowadzenia mieszkań chronionych21, natomiast do MOPR wpłynęła jedna skarga22 
w tym zakresie, złożona przez lokatora jednego z mieszkań chronionych 
zawierająca zastrzeżenia dotyczące współpracy z pracownikami socjalnymi oraz 
współlokatorami. Skarga została uznana za bezzasadną. 

(dowód: akta kontroli str. 40A, 42, 486-500, 510-512) 

Miasto nie przeprowadzało wyodrębnionych kontroli obejmujących funkcjonowanie 
mieszkań chronionych prowadzonych przez MOPR. Przeprowadzona przez Biuro 
Kontroli Urzędu Miejskiego kontrola kompleksowa dotyczaca organizacji Ośrodka 
oraz wydatkowania środków publicznych w roku 201623 obejmowała  m.in. niektóre 
zagadnienia dotyczące mieszkań chronionych i nie wykazała. nieprawidłowości. 

                                                      
21 Informacja uzyskana w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli  
(Dz. U. z 2017 r., poz. 524, ze zm.), dalej: „ustawa o NIK”. 
22 Data złożenia skargi – 26 września 2016 r.; data załatwienia skargi – 25 października 2016 r. 
23 W dniach 18 maja – 19 czerwca 2017 r. 
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Ośrodek corocznie przedstawiał Prezydentowi Miasta szczegółowe sprawozdanie 
merytoryczne ze swojej  działalności, które zawierało dane dotyczące udzielonego 
wsparcia, w tym w postaci mieszkań chronionych. 

 (dowód: akta kontroli str. 40A – 98, 396, 399, 510-512)  
 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Na dzień zakończenia kontroli, tj. 27 lipca 2018 r.  nie zostały dokonane (pomimo 
upływu terminu24) należne wpłaty przez siedmiu dłużników z tyt. odpłatności  
za pobyt w mieszkaniu chronionym na kwotę łączną 2.144,72 zł, które dotyczyły 
zaległości w kwotach: 1) 268,73 zł z dnia 1 czerwca 2018 r.,  2) 309,20 zł z dnia  
1 lipca 2018 r., 3)   27,20 zł z 1 listopada 2015 r., 4) 490,76 zł z dnia 1 grudnia  
2015 r., 5) 661,70 zł z dnia 1 sierpnia 2017 r., 6) 132,22 zł z dnia 1 stycznia 2018 r., 
7) 254,91 zł z dnia 1 grudnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 102-115, 345-395, 513-516) 

Wobec żadnego z siedmiu dłużników nie zastosowano działań określonych 
w Procedurze żądania zwrotu należności. Zgodnie z tą regulacją, pracownicy  
MOPR prowadzący daną sprawę winni byli przygotować decyzje administracyjne  
w sprawie żądania zwrotu opłat25. Następnie, w razie bezskuteczności decyzji, byli 
zobowiązani do niezwłocznego przygotowywania protokołów przekazania 
należności w celu prowadzenia egzekucji administracyjnej. Natomiast pracownicy 
właściwego Działu MOPR zobowiązani byli niezwłocznie po otrzymaniu  
wniosku w sprawie egzekucji do wystawiania upomnień i podejmowania innych 
działań wynikających z obowiązujących przepisów, w tym wystawiania tytułów 
wykonawczych. W konsekwencji, w przypadku wystąpienia tych zaległości nie 
prowadzono  postępowania egzekucyjnego wobec dłużników, co było niezgodne  
z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

(dowód: akta kontroli str. 380-395) 

Jako przyczyny powyższego stanu, Dyrektor Ośrodka wskazała, wobec kolejno 
wyżej wymienionych zaległości, m.in.: 

1) zbyt krótki okres czasu od powstania zaległości; 
2) wcześniejsze dokonanie częściowej spłaty zaległości26 oraz zobowiązanie 

się dłużnika do spłaty reszty zaległości do końca sierpnia 2018 r.; 
3) wyższe od istniejącego zobowiązania potencjalne koszty wysłania 

upomnienia oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego; 
4) długotrwałą nieobecność pracownika socjalnego prowadzącego sprawę  

oraz braki kadrowe utrudniające działania egzekucyjne;  
5) przebywanie przez dłużnika w zakładzie karnym; 
6) złożenie przez dłużnika deklaracji o zamiarze spłaty zaległości do końca 

lipca 2018 r.; 
7) nieskuteczność dotychczasowego postępowania prowadzonego przez 

Ośrodek. 
 (dowód: akta kontroli str. 345-395, 501-502, 506-509)  

Najwyższa Izba Kontroli uwzględnia wyjaśnienia o przyczynach zaległości oraz 
informacje o zobowiązaniu się dłużników do spłaty ich części, lecz wskazuje  
na konieczność stosowania przepisów ustawowych w zakresie obowiązku 

                                                      
24 Zgodnie z Uchwalami Rady Miejskiej ustalającymi zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w  mieszkaniach chronionych 
oraz decyzjami administracyjnymi przyznającymi pobyt w mieszkaniu chronionym odpłatność miała być wnoszona  
do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. 
25 W wyznaczonym w decyzji terminie. 
26 Zaległość na dzień 30 czerwca 2018 r. – 837,48 zł; W dniu 24 lipca 2018 r. dłużnik spłacił 528,28 zł. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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egzekwowania należności oraz na możliwość umorzenia zaległości 
w uzasadnionych przypadkach27. Jednocześnie NIK zwraca uwagę, że wydanie 
decyzji administracyjnych w sprawie żądania zwrotu opłat za mieszkania chronione 
oraz wykonanie pozostałych działań określonych w Procedurze żądania zwrotu 
należności, w przypadku wystąpienia zaległości,  umożliwia ich egzekwowanie  
lub umorzenie. 

IV. Uwagi 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyzszej Izbie Kontroli28, zwraca uwagę na konieczność przestrzegania 
uregulowań wewnętrznych, określonych w Procedurze żądania zwrotu należności 
i w konsekwencji podejmowania działań w celu egzekwowania zaległości  
z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym, zgodnie z przepisami  
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

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 Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi oraz 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 6 września 2018 r. 

  

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler  
Michał Nowak 

St. inspektor kp.  

 

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

 

 

  
 

                                                      
27 Zgodnie z art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej oraz zapisami zawartymi w regulacjach wewnętrznych MOPR. 
28 Dz. U. z 2017 r. poz.524, ze zm.  
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