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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 Krzysztof Baron, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/190/2018 z dnia 13 czrwca 2018 r. oraz nr LKA/232/2018 z dnia 23 lipca 
2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej1 

ul. Karola Miarki 11, 43 – 300 Bielsko-Biała 

 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Aleksandra Ciaciura, Dyrektor2  

(dowód: akta kontroli str. 2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 prowadzenie przez MOPS mieszkań 
chronionych.  

 

W Bielsku-Białej4 w latach 2015 - 2018 (I półrocze)5 zapewniono mieszkania 
chronione dla od 38 do 48 osób. Potrzeby w zakresie udostępniania mieszkań 
chronionych były w tym okresie zaspokojone w 98,6 %6. 

W MOPS stosowano zasady dotyczące przyznawania mieszkań chronionych 
określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej7 
i w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. 
w sprawie mieszkań chronionych8. Rzetelnie weryfikowano uprawnienia 
podopiecznych do pobytu w tych mieszkaniach i terminowo wydawano decyzje 
administracyjne o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu 
chronionym9.   

                                                      
1 Dalej: MOPS. 
2 Dalej: Dyrektor MOPS. 
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 Bielsko-Biała – miasto na prawach powiatu, zwane dalej Miastem. 
5 Okres objęty kontrolą. 
6 Na złożonych 291 wniosków, z powodu braku miejsc odmówiono podopiecznym pobytu w czterech przypadkach.  
7 Dz. U. z 2017 r. , poz. 1769 ze zm., dalej: ustawa o pomocy społecznej. 
8 Dz. U. poz. 305, dalej: rozporządzenie w sprawie mieszkań chronionych. 
9 Dalej także: decyzje o wsparciu.   

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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W okresie objętym kontrolą w MOPS podejmowano rzetelne działania w celu 
wyegzekwowania zaległości z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych, mimo to  zaległości z tego tytułu systematycznie narastały.  

Mieszkania chronione i osoby w nich zamieszkujące były otoczone wymaganą 
i uzgodnioną z podopiecznymi pomocą oraz właściwym nadzorem. MOPS rzetelnie 
wypełniał swoje obowiązki związane ze świadczeniem wsparcia dla tych osób.  

Mieszkanie przeznaczone dla osób staszych i niepełnosprawnych, w którym 
dokonano oględzin, spełniało warunki określone w ww. rozporządzeniu w sprawie 
mieszkań chronionych, jednak wymaga ono dostosowania wejścia do potrzeb osób 
niepełnosprawnych ruchowo, by spełnić (do dnia 1 marca 2019 r.) wymogi, 
obowiązującego od dnia 1 maja 2018 r., rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych10.   

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

W Bielsku-Białej funkcjonowało w 2015 r. sześć mieszkań chronionych  
z 38 miejscami, z których skorzystało 41 osób. W 2016 r. Miasto dysponowało 
siedmioma mieszkaniami chronionymi z 48 miejscami, z których skorzystało  
47 osób. W 2017 r. do dyspozycji mieszkańców Miasta było siedem mieszkań 
chronionych z 47 miejscami, z których skorzystały 54 osoby. Na 30 czerwca  
2018 r. w Mieście zapewniono siedem mieszkań chronionych z 42 miejscami, z 
których skorzystały 53 osoby. Spadek liczby miejsc w mieszkaniach chronionych  
w 2018 r. - jak podał w wyjaśnieniach Kierownik Zespołu ds. Mieszkań Chronionych 
- spowodowany był potrzebą stworzenia lepszych warunków bytowych dla osób 
korzystających z tej formy pomocy. Mieszkania chronione w Mieście były 
prowadzone przez MOPS i Środowiskowy Dom Samopomocy „PODKOWA” 
w Bielsku-Białej11. W 2018 r. pięć mieszkań prowadził MOPS (cztery treningowe 
i jedno wspierane), a dwa mieszkania treningowe (od lipca 2013 r.) prowadził ŚDS12.  

(dowód: akta kontroli str.3-64, 77-81, 114-137,178-181, 184)   
 
1. Informacja o zasadach przydziału mieszkań chronionych w Mieście znajduje się 
na portalu internetowym MOPS13. Ponadto, jak wyjaśniła Dyrektor MOPS każdy 
pracownik socjalny ośrodka udziela osobom zgłaszającym się pełnej informacji 
o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.  
Pracownik socjalny propozycje wsparcia w formie skierowania do mieszkania 
chronionego kieruje do wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, osobób, 
które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę 
potrzebują pomocy w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług 
w zakresie całodobowej opieki. 

 (dowód: akta kontroli str. 150-158) 

 
W zarządzeniach wewnętrznych Dyrektora MOPS14 określono procedury 
funkcjonowania mieszkań chronionych, w których ustalono zasady przyjęcia osób 

                                                      
10 Dz. U. z 2018 r., poz. 822, dalej: rozporządzenie w sprawie mieszkan chronionych z 2018 r. 
11 Dalej: ŚDS, który był jednostką organizacyjną Miasta. 
12 Podział mieszkań chronionych na mieszkania chronione treningowe i mieszkania chronione wspierane wprowadzony został 
w art. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”  
Dz.U. z 2017 r., poz. 1292. 
13 Na stronie www.mops.bielsko.pl/strona/mieszkania-chronione. 
14 Nr DOZ-0161/32/08 z dnia 19 września 2008 r., DB.020.18.2015 r.  z dnia 3 czerwca 2015 r., MOPS.MCH.020.19.2017 
z dnia 30 maja 2017 r., MOPS.MCH.020.09.2018 z dnia 9 marca 2018 r.  

Opis stanu 
faktycznego 
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i pobytu w nich podopiecznych, wymagań dotyczących dokumentacji tego rodzaju 
wsparcia oraz  regulamin mieszkania chronionego.  

(dowód: akta kontroli str. 114-137)   

W okresie objętym kontrolą w MOPS nie prowadzono listy osób oczekujących na 
mieszkania chronione. W wyniku złożenia w tym okresie 291  wniosków  o pomoc 
w formie wsparcia w mieszkaniu chronionym, wydano 260 decyzji pozytywnych dla 
186 osób15, którzy uzyskali takie wsparcie na czas określony, tj. okres od dwóch  
do sześciu miesięcy. W 27 przypadkach wydano odmowę z powodu:  rezygnacji 
podopiecznego z tej formy wsparcia (17  przypadków), braku współpracy ze strony 
podopiecznego (pięć przypadków), niekwalifikowania się podopiecznego do tego 
rodzaju pomocy (pięć przypadków). W czterech przypadkach w których wydano 
odmowną decyzję administracyjną w związku z brakiem miejsc,  MOPS objął 
wnioskodawców inną dostępną formą pomocy (pobytem w schronisku dla 
bezdomnych, w noclegowni).  

(dowód: akta kontroli str. 82-107)  

2. Każdy wniosek o wsparcie w mieszkaniu chronionym rozpatrywany był w trybie 
postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem aktualnego stanu dostępnych 
miejsc  w mieszkaniach chronionych.  
W poszczególnych latach okresu objętego kontrolą liczba złożonych wniosków 
wynosiła: 62 w 2015 r., 82 w 2016 r., 99 w 2017 r.i 48 w 2018 (do 15 czerwca).  
Na dzień 15 czerwca 2018 r. MOPS nie prowadził żadnego postępowania w sprawie 
udzielenia pomocy w formie mieszkania chronionego treningowego lub wspieranego 
z powodu braku wniosków w ww. sprawie. 

(dowód: akta kontroli str. 78-81, 97, 150) 

Na podstawie szczegółowego badania dokumentacji 35 wniosków stwierdzono,  
że w MOPS rzetelnie weryfikowano uprawnienia podopiecznych do pobytu 
w mieszkaniu chronionym16. 

(dowód: akta kontroli str. 83-97)  

Każdorazowo,  w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania wniosku o przydział  
miejsca w mieszkaniu chronionym, pracownicy MOPS przeprowadzali  wywiad 
środowiskowy. Ustalano także sytuację dochodową wnioskodawcy, na podstawie 
oświadczenia o dochodach oraz oświadczenia o stanie majątkowym. Przed 
wydaniem decyzji o wsparciu, wnioskodawca składał oświadczenie o zapoznaniu się 
i przyjęciu do stosowania regulaminu mieszkań chronionych W Zarządzeniu 
wewnętrznym Dyrektora MOPS z dnia 30 maja 2017 r.17 wprowadzono w formie 
załączników do regulaminu mieszkań chronionych obowiązujące i stosowane 
w MOPS następujące druki pn.: 1] Uzgodnienia (na podstawie §3 ust. 3 i 4 
rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych, obejmujące m.in. dane o celu 
pobytu, okresie pobytu, rodzaju i zakresie wsparcia, odpłatności osoby korzystającej 
ze wsparcia), 2] Ocena pobytu w mieszkaniu chronionym i procesu 
usamodzielniania, 3] Protokół zdawczo-odbiorczy oraz 4] Oświadczenie 
o zapoznaniu się z Regulaminem mieszkań chronionych i zapoznaniu się 
z instrukcjami użytkowania sprzętu. 

(dowód: akta kontroli str. 82-107) 
 

                                                      
15 Osoby korzystające ze wsparcia wielokrotnie składały wniosek o przedłużenie wsparcia. 
16 Zbadano po 10 spraw z lat 2015-2017 i 5 spraw z 2018 r. Ogółem badaniu poddano 35 decyzji z okresu objętego badaniem, 
tj. 13,5% decyzji z tego okresu. 
17 Nr MOPS.MCH.020.19.2017 . 
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3. W zbadanych 35 przypadkach mieszkania chronione były przydzielane zgodnie 
z kryteriami określonymi w ustawie o pomocy społecznej i rozporządzeniu w sprawie 
mieszkań chronionych, tj. osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, 
wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu 
w codziennym życiu, ale nie wymagają usług świadczonych przez jednostkę 
całodobowej opieki, w szczególności osobom z zaburzeniami psychicznymi,  
osobom niepełnosprawnym ruchowo, osobom opuszczającym pieczę zastępczą 
(w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej18 ) oraz matkom z dziećmi.  

W 26 przypadkach powodem przyznania prawa do pobytu w mieszkaniu chronionym 
było opuszczenie pieczy zastępczej, w pięciu przypadkach - niepełnosprawność 
podopiecznego,  a w czterech przypadkach wsparcia udzielono potrzebującym 
osobom z dziećmi. 

(dowód: akta kontroli str. 77-81, 83-97, 182-183) 

4.  MOPS w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 15 czerwca 2018 r.  wydał 442 decyzje 
dotyczące mieszkań chronionych, z czego 291 dotyczyło  korzystania ze wsparcia 
w mieszkaniu chronionym. Pozostałe 151 decyzji podejmowano w sprawie 
wniosków o zmianę odpłatności, rozłożenie zaległości na raty, zwrot należności itp. 
W okresie tym wydano 260 pozytywnych decyzji o wsparciu, natomiast  odmowa lub 
umorzenie postępowania dotyczyły 31 wniosków. We wszystkich zbadanych 
przypadkach (35) decyzje o wsparciu wydawno na czas określony. 
Cztery decyzje w sprawie odmowy udzielenia wsparcia w formie umieszczenia 
w mieszkaniu chronionym (o których mowa w pkt.1) wydano ze względu na brak 
miejsc, cztery ze względu na niespełnienie przesłanek do przyznania wnioskowanej 
pomocy, a pięć ze względu na brak akceptacji zasad obowiązujących 
w mieszkaniach chronionych przez podopiecznego z MOPS.  
W 17 przypadkach postępowanie umorzono ze względu na rezygnację 
podopiecznych (w jednym przypadku opiekuna prawnego) z wnioskowanej  
formy pomocy, a  jednym przypadku ze względu na fakt niespełnienia wymogu 
pełnoletności. W 16 przypadkach wnioskodawcy nie podali przyczyn rezygnacji 
z ubiegania się o tę formę pomocy lub przyczyną rezygnacji była niezadowalająca 
ich lokalizacja mieszkania chronionego.  
Decyzje o wsparciu wydano w terminach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego19.  

(dowód: akta kontroli str. 82-107) 

5. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 
zostały przyjęte w uchwałach Rady Miejskiej w  Bielsku-Białej20.  W uchwale Rady 
Miejskiej z dnia 22 września 2015 r.  postanowiono m.in., że:  
− opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym ponosi osoba lub rodzina, której 

dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej jest wyższy od kwot 
wynikających z kryteriów dochodowych określonych w ustawie, 

− opłatę ustala się do wysokości średniego miesięcznego kosztu jednego miejsca, 
nie mniej jednak niż 10% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub osoby 
w rodzinie kierowanej do wsparcia w mieszkaniu chronionym, 

− średni miesięczny koszt jednego miejsca w mieszkaniu chronionym ustala się 
na podstawie średniomiesięcznych wydatków na prowadzenie mieszkań 
chronionych z roku poprzedniego21.  

                                                      
18 Dz.U. z 2018 r. poz. 998 ze zm. 
19 Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. 
20 Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych: nr VIII/139/2007 z dnia 24.04.2007 r.; nr XI/175/2015 z dnia 22.09.2015 r.    
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W oparciu o ww. uchwałę Dyrektor MOPS  ustalała średni miesięczny koszt jednego 
miejsca i nie później niż do 31 marca każdego roku wydawała stosowne 
zarządzenie22. W poszczególnych latach koszt ten wynosił od 236,24 zł  
(od 13 października 2015 r.), 176,99 zł (od 1 marca 2016 r.), 190,14 zł (od 1 lutego 
2017 r.) i 202,74 zł (od 1 lutego 2018 r.)  

(dowód: akta kontroli str.65-76) 

6. Na podstawie badania dokumentacji 35 podopiecznych korzystających z  pomocy 
stwierdzono, że opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym była ustalana 
indywidualnie z osobą kierowaną do tego mieszkania, zgodnie z zasadami 
określonymi przez Radę Miejską.  

(dowód: akta kontroli str. 65-76, 83-97) 

7.  Zaległości  z tytułu odpłatności za  pobyt w mieszkaniach chronionych (należność 
główna wraz z kosztami upomnienia) wzrastały. Według stanu na koniec roku  
wyniosły:  1.090,60 zł w 2015 r., 1.953,97 zł za  w 2016 r. oraz 2.601,12 zł  w 2017 r. 
Stan zaległości na 25 czerwca 2018 r. wynosił łącznie 2.665,78 zł. Zaległości te 
wynikały z braku należnych wpłat z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniach 
chronionych z lat poprzednich od czterech osób (dwóch w 2015 r. i dwóch  
w 2017 r.) oraz zaległości powstałej w 2018 r. dotyczącej kolejnego dłużnika. 
Zaległości te zostały objęte postępowaniami egzekucyjnymi. Ponadto, w jednym 
przypadku, dłużnik dokonał częściowej wpłaty i złożył wniosek o ulgę. W tym 
przypadku wydana została decyzja o rozłożeniu zaległości na raty.  

 (dowód: akta kontroli str. 141,144-147, 169-172) 

8. Na koniec kolejnych lat objętych kontrolą wystąpiły przypadki nieuregulowania 
odpłatności przez osoby korzystające z miejsca w mieszkaniu chronionym: 
5 przypadków w 2015 r., 8 w 2016 r, 13 w 2017r. i 6 w I półroczu 2018 r.  
W szczegółowo zbadanych pięciu przypadkach zaległości, Zespół ds. Windykacji 
MOPS po otrzymaniu ostatecznej decyzji dotyczącej ponoszenia odpłatności przez 
osobę wnioskującą o umieszczenie w mieszkaniu chronionym, w wyznaczonym 
w decyzji terminie (np. do 15 każdego miesiąca lub w innym wyznaczonym w decyzji 
terminie) niezwłocznie sporządzał - zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca  
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji23 - upomnienie wraz  
z informacją o możliwości wszczęcia egzekucji po upływie siedmiu dni od 
doręczenia upomnienia. W przypadku dalszej zwłoki w zapłacie  we wskazanym  
w upomnieniu terminie wystawiano tytuł wykonawczy.  
Tytuły wykonacze, w sześciu skontrolowanych przypadkach, wystawiono  w okresie 
od 27 do 93 dni od upływu terminu zapłaty wyznaczonego w decyzji administracyjnej 
(średnio po 52 dniach). 
W przypadku zaległości z tytułu opłat w MOPS były podejmowane także działania 
zmierzające do ustalenia składników majątkowych dłużnika oraz jego adresu, 
tj. danych niezbędnych do skutecznego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. 
W przypadku pozyskania takich informacji przekazywane były one do 
administracyjnego organu egzekucyjnego. 
 

                                                                                                                                       
21 Średni miesięczny koszt jednego miejsca w mieszkaniu chronionym wyliczano sumując wydatki roku poprzedniego takie jak: 
czynsz, energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, gaz, opłatę za gospodarowanie odpadami i dzielono przez liczbę 
miejsc w mieszkaniach chronionych i przez 12 miesięcy. 
22 Zarządzenia wewnętrzne w sprawie określenia średniego miesięcznego kosztu jednego miejsca w mieszkaniach 
chronionych w okresie objętym kontrola wydawane były corocznie: nr DB.020.33.2015 z dnia 13.10.2015 r.; nr DB.020.3.2016 
z dnia 5.02.2016 r.; DB.020.4.2017 z dnia 27.01.2017 r.; nr MOPS.MCH.020.03.2018 z dnia 12.01.2018 r. 
23 Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm. 
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W  dwóch przypadkach odpisano zaległości w łącznej wysokości 141,17 zł,  
w związku z wydaniem decyzji o zmianie – zmniejszeniu - odpłatności za pobyt 
w mieszkaniu chronionym, z powodu zmiany sytuacji materialnej dłużnika.  

(dowód: akta kontroli str. 141,144-147, 169-172) 
 
Stopień ściągalności należności z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych24 wyniósł 7,5% w 2015 r., 20,41% w 2016 r., 15,13% w 2017 r. 
i 16,45% na dzień 25 czerwca 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 151, 159-177) 

9. Na podstawie badania 35 wniosków o udzielenie wsparcia w mieszkaniu 
chronionym ustalono, że  we wszystkich tych 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 
i podziału zadań pomiędzy poszczególne osoby świadczące wsparcie. Określano 
również obszary treningu umiejętności do wypracowania. Wsparcie udzielane 
podopiecznym uzależnione było od indywidualnych potrzeb i możliwości 
psychofizycznych osób z niego korzystających. Obejmowało ono przede wszystkim 
pracę socjalną, polegającą na wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych 
oraz tworzeniu ku temu stosownych warunków. Prowadzono działania w celu 
rozwijania sprawności podopiecznego w  zakresie samoobsługi, samodzielności 
życiowej, nawiązywania  kontaktów i  pełnienia ról społecznych.  

Udzielano również pomocy w ubieganiu się o mieszkanie z zasobów komunalnych, 
załatwianiu spraw w ZUS, zagospodarowaniu czasu wolnego, w tym 
z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym. Rodzaj i zakres 
udzielonego wsparcia był zgodny z  uzgodnieniami pomiędzy pracownikiem 
socjalnym MOPS, a podopiecznym.  

(dowód: akta kontroli str. 83-97) 

10. W każdym ze zbadanych 35 przypadków, po przydzieleniu miejsca 
w mieszkaniu chronionym, raz na trzy miesiące pracownik MOPS – zgodnie z § 4 
ust. 1 rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych –  dokonywał  oceny sytuacji 
osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym i wywiązywania się przez 
tę osobę z realizacji programu wsparcia i procesu usamodzielniania się.  

Dokument sporządzany z takiej oceny każdorazowo był załączany do dokumentacji 
przechowywanej w MOPS. 

(dowód: akta kontroli str. 83-97) 

11. Spośród mieszkań chronionych zarządzanych przez MOPS, jedno 
przeznaczone było dla osób starszych i niepełnosprawnych. Spełniało ono warunki 
określone w rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych. Mieszkanie było 
czyste, zadbane i urządzone w  sposób odpowiedni dla osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózku inwalidzkim (pozbawione barier architektonicznych). 
Mieszkanie było jednak położone na wysokim parterze kamienicy. W celu wejścia  
do mieszkania z ulicy oraz podwórka należało pokonać kilka schodów i z tego 
powodu mieszkanie to nie było dostępne (bez pomocy z zewnątrz) dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.  

Jak wyjaśnił Kierownik Zespołu ds. Mieszkań Chronionych do mieszkania tego  
nie kieruje się osób z tym typem niepełnosprawności i dotychczas nikt z taką 

                                                      
24 Wpłata w roku/Należność (przypis) w roku. 
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niepełnosprawnością nie zgłaszał do MOPS potrzeby skorzystania z tego typu 
wsparcia. Wyjaśnił ponadto, że MOPS w 2017 r. zwrócił się do Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Bielsku-Białej i zarządcy budynku z prośbą o usunięcie tej bariery 
dostępu. Do dnia zakończenia kontroli bariera ta nie została usunięta. 

Zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych z 2018 r., podmioty 
prowadzące mieszkania chronione treningowe lub mieszkania chronione wspierane 
winny dostosować te mieszkania, do dnia 1 marca 2019 r., do standardów 
określonych w tym rozporządzeniu. W myśl § 6 ust.3 tego rozporządzenia wszystkie 
pomieszczenia w mieszkaniu chronionym, w którym ze wsparcia korzystają osoby 
niepełnosprawne ruchowo, mają być pozbawione barier architektonicznych 
i dostępne dla tych osób z zewnątrz. 

 (dowód: akta kontroli str.108-113) 

12. W latach 2015 - I połowa 2018 r., Miasto nie przeprowadziło kontroli  
dot. funkcjonowania mieszkań chronionych prowadzonych przez MOPS i ŚDS.  

(dowód: akta kontroli str. 141)   
 
W tym okresie do Urzędu Miasta Bielska-Białej ani do MOPS nie wpłynęły skargi 
obywateli dotyczące prowadzenia mieszkań chronionych. 

(dowód: akta kontroli str. 141, 151) 

 

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 Kontroli25 
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. 

 

Katowice, dnia 26 września 2018 r. 

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler  
Krzysztof Baron 

Gł. specjalista kontroli państwowej  
 

 

 

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

  
 

                                                      
25 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


