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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli I/16/005 – Realizacja przez gminy województwa małopolskiego zadań w ramach Programu 
integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–20201 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie 

Kontroler Mirosław Wiklik – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/66/216 z 28 czerwca 2016 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
 kontrolowana 

Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem (Urząd), Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jan Tadeusz Dyda – Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem (Wójt Gminy) 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NIK ocenia pozytywnie realizację przez Gminę Krościenko nad Dunajcem (Gmina) zadań 
w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–20203 
(Program integracji) ze względu na zapewnienie właściwych warunków organizacyjnych 
i kadrowych do planowania i wykonywania tych zadań, rzetelne rozpoznanie potrzeb 
społeczności romskiej i adekwatne do nich wydatkowanie środków publicznych. Pozytywna 
ocena wynika przede wszystkim z: 

 rzetelnego rozpoznania potrzeb społeczności romskiej i zapewnienia właściwej 
współpracy komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu, co skutkowało adekwatnym 
planowaniem i optymalnym wydatkowaniem środków publicznych, pochodzących 
z Programu integracji oraz ze świadczeń społecznych i rodzinnych; 

 aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań w ramach Programu integracji 
i pozyskiwania corocznie większych środków na ten cel. Łącznie na realizację ośmiu 
projektów od 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 482,0 tys. zł, w tym 473,7 tys. zł 
stanowiły dotacje z budżetu państwa; 

 objęcia kompleksową pomocą dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej 
i gimnazjum (od 12 do 14 uczniów w poszczególnych latach kontrolowanego okresu) 
przy wykorzystaniu środków pochodzących z Programu integracji oraz świadczeń 
społecznych i rodzinnych, co w połączeniu z monitorowaniem ich frekwencji na 
zajęciach dydaktycznych zapewniło wywiązywanie się przez wszystkie te dzieci 
z obowiązku szkolnego; 

 zaplanowania i realizacji w 2015 r. projektu Romowie są wśród nas, w ramach którego 
zorganizowano zajęcia integracyjno–edukacyjne z tańca, śpiewu i gwary oraz 
kultywowania tradycji romskich wśród społeczności lokalnej), w których uczestniczyło 
50 dzieci polskich i romskich oraz dwie osoby dorosłe pochodzenia romskiego. Projekt 
ten kontynuowano w 2016 r.; 

                                                      
1  Okres objęty kontrolą lata 2014–2016 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych). 
2  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. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę opisową. 

3  Program przyjęty uchwałą nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. 
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 realizacji w 2016 r. projektu Zatrudnienie – szansą rozwoju Roma, na który pozyskano 
dotację z budżetu państwa w wysokości 29 895,00 zł, co pozwoliło na dodatkowe 
zatrudnienie dwóch osób pochodzenia romskiego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej; 

 zaplanowania do realizacji w 2016 r. projektu pn. Poprawa sytuacji mieszkaniowej 
i bytowej rodzin romskich poprzez remont budynków mieszkalnych w Krośnicy, 
na łączną kwotę 356,0 tys. zł, w tym 350,0 tys. zł stanowiły środki z budżetu państwa. 
Do czasu zakończenia kontroli NIK prowadzono prace remontowo-budowlane 
w 10 budynkach, a kontynuację prac w pozostałych czterech obiektach zaplanowano 
na 2017 r.;  

Jako dobrą praktykę w realizacji zadań na rzecz społeczności romskiej można wskazać 
zatrudnienie (ze środków własnych Gminy) w Szkole Podstawowej w Krośnicy asystenta 
(osoby pochodzenia romskiego), który odpowiedzialny był za przyprowadzanie 
i odprowadzanie ze szkoły uczniów romskich, kontrolę ich zachowania podczas jednej 
z przerw oraz kontrolę frekwencji i kontakt z wychowawcami uczniów. 

Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła nieopracowania przez Gminę Lokalnego programu 
integracji społecznej Romów, o którym mowa w pkt 7.1 Programu integracji. Zdaniem NIK 
brak tego dokumentu może utrudnić Gminie zapewnienie kompleksowej i dostosowanej do 
potrzeb konkretnych rodzin romskich oferty usług na kolejne lata obowiązywania Programu 
integracji w ramach wszystkich dziedzin priorytetowych w nim przewidzianych. Ponadto jego 
brak wyklucza możliwość ubiegania się przez Gminę o dotacje z budżetu państwa 
w ramach podstawowego instrumentu wsparcia Programu integracji, tj. Obszaru wsparcia I 
– Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu 
lokalnym.  

W ocenie NIK zakres i skala pomocy udzielanej społeczności romskiej w formie materialnej 
i niematerialnej, zarówno ze środków Programu integracji, jak również ze świadczeń 
społecznych i rodzinnych, zapewnia zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodzinom 
funkcjonującym w tej społeczności, jednak nie przekłada się bezpośrednio na oczekiwaną 
zmianę zachowań i postaw większości dorosłych Romów, co może nie zapewniać w bliskiej 
perspektywie czasowej osiągniecia przez nich samodzielności w funkcjonowaniu w życiu 
społecznym. 

Z uwagi na występujące przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia samowoli 
budowalnych oraz zagrożenia pożarowego na osiedlu romskim w Krośnicy, zdaniem NIK 
zasadnym byłoby kontynuowanie podjętych działań z Powiatowym Inspektorem Nadzoru 
Budowalnego (PINB) i Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej (PSP) 
w Nowym Targu w zakresie zinwentaryzowania legalności wybudowanych tam obiektów 
(budynki gospodarcze, przybudówki) oraz likwidacji występujących zagrożeń, 
a w przypadku odmowy podjęcia działań przez te organy powiadomienie o tym fakcie 
organów sprawujących nadzór nad tymi jednostkami. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonanie przez Gminę zadań w ramach Programu integracji,  
w tym zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych  
do jego realizacji 

Zgodnie z § 41 pkt 1 Regulaminu Rady Gminy4, do pomocy w wykonywaniu zadań Rada 
Gminy powoływała stałe lub doraźne komisje. Stałymi Komisjami Rady Gminy były Komisje: 
Rewizyjna, Budżetowa, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Kultury i Zdrowia, 
Rolna oraz Promocji, Agroturystyki i Ochrony Środowiska. W okresie objętym kontrolą Rada 
Gminy nie powoływała komisji doraźnych. W myśl § 44 pkt 1 i 2 Regulaminu Komisje stałe 
były zobowiązane sporządzać i przedkładać Radzie do zatwierdzenia roczne plany pracy 
i sprawozdania ze swojej działalności za rok poprzedni, w terminie do 30 marca każdego 
roku kalendarzowego. 

                                                      
4  Załącznik nr 5 do Statutu Gminy Krościenko n. Dunajcem. 
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W planach Pracy Komisji Rady Gminy na lata 2014–2016 (I półrocze) nie ujęto zagadnień 
dotyczących problematyki społeczności romskiej, zamieszkującej na obszarze Gminy. 
Wszystkie Komisje złożyły sprawozdania ze swojej działalności za 2015 r. 

W regulaminie organizacyjnym Urzędu Referatowi Inwestycji i Infrastruktury przypisano 
zadanie współpracy z Romami w zakresie rozwiązywania ich problemów społecznych. 
Współpracę z mniejszościami narodowymi i etnicznymi powierzono w zakresie czynności 
jednemu z pracowników tego Referatu.  

Gmina była organem założycielskim dla dziesięciu jednostek organizacyjnych5, w tym dla 
czterech szkół.  

W pkt 2a Statutu6 Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku n. Dunajcem 
zawarto zapis dotyczący zapewnienia uczniom romskim nauki na zasadach powszechnej 
dostępności oraz podtrzymywania ich tożsamości etnicznej. W Koncepcji pracy szkoły na 
lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016 zaplanowano m.in. udział uczniów romskich 
w uroczystościach szkolnych, programach profilaktycznych, dyskotekach i wycieczkach oraz 
w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów romskich, zajęcia rewalidacyjne, 
nadzór na frekwencją, opiekę wychowawców. W programie pracy wychowawczej szkoły 
zaplanowano działania integrujące wspólnotę szkolną, w tym uczniów romskich. 

Stosownie do postanowień pkt 2 znowelizowanego Statutu7 Publicznej Sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Krośnicy szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad 
niektórymi uczniami, zwłaszcza nad uczniami niższych klas i narodowości romskiej, m.in. 
poprzez rozpoznanie ich warunków życia w rodzinie, pomoc w zaopatrzeniu w materiały 
i przybory szkolne oraz indywidualne pomoce dydaktyczne. Ponadto w Programie 
wychowawczym zawarto pilotażowy Program Pomocy Romom uchwalony przez Radę 
Rodziców i Radę Pedagogiczną, polegający na prowadzeniu zajęć: wyrównawczych 
z języka polskiego, matematyki, artystycznych i rewalidacyjnych dla uczniów upośledzonych 
w stopniu umiarowym i lekkim. 

 (dowód: akta kontroli str. 12-25,30-41) 

Urząd dysponował szczegółowymi informacjami na temat liczby mieszkańców pochodzenia 
romskiego. Z przedłożonych danych przez komórkę organizacyjną Urzędu właściwą 
w sprawach ewidencji ludności wynikało, że8: 

 Według stanu na 31 grudnia 2014 r. ogólna liczba mieszkańców Gminy wyniosła 6 737, 
z czego 78 osób było mieszkańcami pochodzenia romskiego (1,2%). Z ogólnej liczby 
78 mieszkańców pochodzenia romskiego 36 stanowiły kobiety, 42 mężczyźni. Dzieci 
w wieku szkolnym (5-14) było 16, przedszkolnym (0-4 lata) 12 oraz 3 osoby w wieku 
15-17 lat (młodzież). Liczba osób w wieku produkcyjnym wynosiła 40, w tym 23 
mężczyzn (18-64 lata) i kobiet (18-59 lat), natomiast 7 osób mieściło się w przedziale 
wieku poprodukcyjnym; 

 Według stanu na 31 grudnia 2015 r. ogólna liczba mieszkańców Gminy wyniosła 6 759, 
z czego 80 osób było mieszkańcami pochodzenia romskiego (1,2%). Z ogólnej liczby 
80 mieszkańców pochodzenia romskiego 38 stanowiły kobiety, 42 mężczyźni. Dzieci 
w wieku szkolnym (5-14) było 18, przedszkolnym (0-4 lata) 13. Liczba osób w wieku  
15-17 lat (młodzież) wyniosła 3. Z ogólnej liczby 39 mężczyzn i kobiet w wieku 
produkcyjnym, 22 było mężczyzn (18-64 lata) i 17 kobiet (18-59 lat). Bezrobotnych 
pozostawało 10 osób. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym wynosiła 7; 

                                                      
5  Gminne Centrum Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład 

Gospodarki Komunalnej, Publiczne Gimnazjum w Krościenku n. Dunajcem, Szkoła Podstawowa 
w Krościenku n. Dunajcem, Szkoła Podstawowa w Grywałdzie, Szkoła Podstawowa w Krośnicy, 
Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku n. Dunajcem, Zespół Ekonomiczno- 
Administracyjny Szkół w Krościenku n. Dunajcem. 

6  Statut przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 11/2004/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. 
7  Znowelizowany Uchwałą Rady Pedagogicznej 28 sierpnia 2015 r. 
8  W danych dotyczących liczby mieszkańców Gminy w tym mieszkańców pochodzenia romskiego, 

uwzględniono osoby zameldowane na pobyt stały, czasowo zamieszkałe na terenie innej Gminy i osoby 
zameldowane na pobyt czasowy na terenie innej Gminy. 
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 Według stanu na 30 czerwca 2016 r. ogólna liczba mieszkańców Gminy wyniosła 
6 749, z czego 81 osób było mieszkańcami pochodzenia romskiego (1,2%). Z ogólnej 
liczby 81 mieszkańców pochodzenia romskiego, 39 stanowiły kobiety, 42 mężczyźni. 
Dzieci w wieku szkolnym (5-14) było 19, przedszkolnym (0-4 lata) 12. Liczba osób 
w wieku 15-17 lat (młodzież) wyniosła 2. Z ogólnej liczby 40 mężczyzn i kobiet w wieku 
produkcyjnym, 23 było mężczyzn (18-64 lata) i 17 kobiet (18-59 lat). Bezrobotnych 
pozostawało 9 osób. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym wynosiła 8. 

(dowód: akta kontroli str. 154-158, 161) 

W Gminie nie działały instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania na rzecz 
społeczności romskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 172-180) 

W kontrolowanym okresie jeden pracownik Urzędu brał udział w szkoleniu z zakresu zasad 
i procedur obowiązujących przy realizacji Programu Integracji zorganizowanym przez 
Małopolski Urząd Wojewódzki. Szkolenie odbyło się w grudniu 2014 r. Z wyjaśnień Wójta 
Gminy wynikało, że informacje uzyskane w trakcie szkolenia zostały przekazane 
Kierownikom Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół (ZEAS) oraz Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS). Ponadto efektem szkolenia było złożenie wniosków 
w ramach Programu integracji. 

(dowód: akta kontroli str. 172-180) 

Dzieci pochodzenia romskiego realizowały obowiązek szkolny w dwóch szkołach, 
dla których Gmina była organem prowadzącym, tj. w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy 
w Krośnicy i w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku n. Dunajcem. 
Łącznie w latach objętych kontrolą przekazano tym placówkom 316 244,22 zł dodatkowej 
kwoty części oświatowej subwencji ogólnej z uwzględnieniem uczniów pochodzenia 
romskiego9, z czego:  

 w 2014 r. kwotę 92 616,63 zł – w metryczce subwencji oświatowej wykazano 
11 uczniów z wagą P-10, 

 w 2015 r. kwotę 108 512,44 zł – w metryczce subwencji oświatowej wykazano 
13 uczniów z wagą P-12, 

 w 2016 r. kwotę 115 115,15 zł – w metryczce subwencji oświatowej wykazano 
14 uczniów z wagą P-14. 

Szkoły wykazywały w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) liczbę uczniów pochodzenia 
romskiego uczęszczających do tych szkół, co było m.in. podstawą naliczenia zwiększonych 
kwot części oświatowej subwencji ogólnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 169-171, 251-265) 

Z danych przedłożonych przez Gminę wynikało m.in., że liczba uczniów wyposażonych 
w wyprawki szkolne w ramach Programu integracji w latach objętych kontrolą wynosiła 
odpowiednio: 14, 19, 20. 

Różnica pomiędzy liczbą dzieci realizujących obowiązek szkolny a liczbą dzieci, które 
otrzymały wyprawki szkolne w ramach Programu integracji, wynikała z wyposażenia 
w wyprawki szkolne dzieci, które uczęszczały od oddziałów przedszkolnych. 

Na terenie Gminy nie funkcjonowały szkoły niepubliczne. 
(dowód: akta kontroli str. 159-180) 

Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK), jako jednostka organizacyjna Urzędu, w latach 
objętych kontrolą zatrudniała osoby pochodzenia romskiego. Łączna kwota wynagrodzeń 
tych osób wyniosła 119 566,27 zł, z czego 109 872,67 zł pochodziły ze środków własnych 
ZGK, a 9 693,60 zł ze środków Programu integracji. 

                                                      
9  Kategorie uczniów/wychowanków (wagi – P), określone były corocznie w rozporządzeniach Ministra 

Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego. Uczniowie mniejszości narodowych i grup etnicznych w 2014 r. przypisani byli 
do wagi P-10, w 2015 r. do wagi P-12, w 2016 r. do wagi P-14. 
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Od 15 lipca 2013 r. zatrudniono jedną osobę pochodzenia romskiego na podstawie umowy 
o pracę na czas nieokreślony w wymiarze ¾ etatu. Ponadto w okresie od kwietnia do 
października ZGK zatrudniał dwie osoby na podstawie umowy o dzieło. 

W 2014 r. ZGK zatrudniał łącznie pięć osób pochodzenia romskiego, z czego jedna osoba 
zatrudniona była w 2013 r. na czas nieokreślony, a cztery zatrudnione były w okresie od 
marca do października na podstawie umowy o dzieło. Wynagrodzenie w łącznej kwocie 
39 369,71 zł pochodziło ze środków własnych ZGK. 

W 2015 r. zatrudniano trzy osoby, z czego jedna osoba pochodzenia romskiego zatrudniona 
była w 2013 r. na czas nieokreślony, a dwie osoby w okresie od kwietnia do grudnia na 
podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu każda. Wynagrodzenie w łącznej kwocie 
55 094,89 zł pochodziło ze środków własnych ZGK. 

W 2016 r. (I półrocze) zatrudniono łącznie trzy osoby pochodzenia romskiego, z czego 
zatrudnienie jednej osoby wynikało w umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej  
w 2013 r. i wynagrodzenie dla tej osoby w kwocie 13 834,87 zł pochodziło ze środków 
własnych ZGK, oraz dwie osoby na okres od kwietnia do listopada na podstawie umowy 
o pracę w wymiarze ¾ etatu każda. Wynagrodzenie osób zatrudnionych czasowo w łącznej 
kwocie 11 266,80 zł finansowano w części ze środków rządowego Programu integracji10 
(9 693,60 zł) i pozostałą kwotę (1 573,20 zł) ze środków własnych ZGK. W 2016 r. Gmina 
na podstawie porozumienia, w ramach rządowego Programu integracji pozyskała dotację na 
projekt pn. Zatrudnienie – szansą rozwoju Roma w kwocie 29 895,67 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 159-168 i 189) 

Gmina dysponowała danymi na temat liczby osób ze społeczności romskiej zamieszkującej 
na jej obszarze. Jednak przedstawione powyżej dane dotyczące 2015 r. w zakresie: stanu 
liczbowego struktury wiekowej, płci, aktywności zawodowej tej społeczności, przedłożone 
przez komórkę organizacyjną Gminy właściwą do spraw ewidencji ludności, były rozbieżne 
z danymi przedłożonymi przez GOPS. Rozbieżności dotyczyły ogólnej liczby osób 
pochodzenia romskiego zamieszkującej teren Gminy, w tym liczby kobiet, dzieci w wieku 
szkolnym, dzieci w wieku przedszkolnym i osób w wieku produkcyjnym. 

Zgodnie z danymi przedłożonymi przez GOPS na koniec 2015 r. w 19 rodzinach było 
łącznie 74 osoby, z czego 38 kobiet, 36 mężczyzn (według ewidencji ludności 42). Dzieci 
w wieku szkolnym 5-14 lat było 19 (według ewidencji ludności 18), a w wieku 
przedszkolnym 12 (według ewidencji ludności 13). Łącznie osób w wieku produkcyjnym było 
40 (według ewidencji ludności 39), 10 osób posiadało status bezrobotnego, 66 korzystało 
z pomocy społecznej, 13 osób legitymowało się wykształceniem podstawowym, 
15 ponadpodstawowym, 46 nie ukończyło szkoły podstawowej. Żadna z osób pochodzenia 
romskiego nie legitymowała się wykształceniem wyższym. 

(dowód: akta kontroli str. 154-168) 

W kwestii rozbieżności danych dotyczących liczebności społeczności romskiej na terenie 
Gminy przedłożonymi przez GOPS i komórką organizacyjną Urzędu właściwą do spraw 
ewidencji ludności Wójt Gminy wyjaśnił, że rozbieżność w liczbie mieszkańców wynikała 
z różnego sposobu gromadzenia i weryfikowania danych. GOPS omyłkowo podał 
74 mieszkańców, którzy faktycznie w ciągu 2015 roku przebywali na terenie osiedla 
romskiego i byli wykazywani w wywiadach środowiskowych jako osoby wchodzące w skład 
gospodarstw domowych. Jednak na dzień 31 grudnia 2015 roku było 68 mieszkańców 
pochodzenia romskiego. Kierownik ZEAS podał liczbę osób pochodzenia romskiego 
ustaloną wg danych zgromadzonych przez ZEAS na dzień składania wniosku na realizację 
zadania w ramach Programu integracji społeczności romskiej, a nie na dzień 31.12.2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 267-268, 272-280) 

Gmina rozpoznawała potrzeby społeczności romskiej przede wszystkim poprzez wizje 
w terenie, rozmowy z mieszkańcami społeczności romskiej prowadzonymi przez pracownika 
Gminy i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy, szczególnie GOPS i ZGK. 
Z powyższych czynności sporządzane były notatki służbowe. Pracownik socjalny GOPS na 

                                                      
10  Dotacja celowa na projekt pn. Zatrudnienie – szansa rozwoju Roma, zgodnie z porozumieniem  

Nr BW-V.3212.7.7.2016 z 25 maja 20116 r. 
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bieżąco prowadził wywiady środowiskowe, które dokumentowano. Każda rodzina romska 
objęta była monitoringiem pracownika socjalnego GOPS. Ponadto w Gminie zatrudniony był 
w wymiarze ½ etatu asystent rodziny. Pracownik socjalny po rozpoznaniu sytuacji rodzin 
wieloproblemowych, w tym niezaradnych pod względem opiekuńczo–wychowawczym, 
przydzielił asystenta rodziny dwóm rodzinom romskim. Obszary działań asystenta rodziny 
dotyczyły w szczególności motywowania do: leczenia, dbania o zdrowie, szukania stałej 
pracy, oszczędnego i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi. Ponadto, asystent rodziny 
pomagał tym rodzinom w: wybieraniu tańszych zamienników podstawowych produktów, 
w nauce czytania i pisania, interpretacji pism urzędowych, w umawianiu wizyt lekarskich. 
Asystent rodziny ścisłe współpracował z pracownikiem socjalnym GOPS. 

Sytuacja socjalno-bytowa społeczności romskiej była trudna. Wieloosobowe rodziny 
mieszkały w małych domkach w miejscowości Krośnica, a ich sytuacja finansowa 
nie pozwalała na samodzielne wybudowanie czy zakup mieszkania o właściwym 
standardzie. 

Z wyjaśnień Wójta Gminy wynikało, że oprócz pomocy o charakterze materialnym, pomocy 
i zmian ze strony Gminy wymaga sfera społeczno-integracyjna, dlatego Gmina oprócz 
działań zmierzających do poprawy sytuacji socjalno-bytowej Romów podejmuje działania 
adresowane szczególnie do najmłodszych. W opinii Wójta Gminy nauka i integracja wśród 
dzieci romskich i nieromskich od najmłodszych lat kształtuje prawidłowe relacje pomiędzy 
dziećmi i uczy współdziałania w grupie. Dlatego Gmina w ramach Programu Integracji 
kontynuuje program zainicjowany w 2015 r. Romowie są wśród nas. W zakresie poprawy 
warunków socjalno-bytowych Gmina umożliwia zatrudnienie Romów w podległych 
jednostkach organizacyjnych oraz w ramach pozyskanych środków remontuje część 
pomieszczeń przez nich zamieszkiwanych w miejscowości Krośnica. 

(dowód: akta kontroli str. 172-188) 

Ponadto Wójt wyjaśnił, że Gmina planując zadania wykonywane w ramach Programu 
integracji brała pod uwagę przede wszystkim sytuację socjalno-bytową, ekonomiczną oraz 
społeczną mieszkańców pochodzenia romskiego. Najpilniejszą potrzebą jest zrównanie 
warunków mieszkaniowych rodzin romskich z warunkami społeczności lokalnej. Przed 
rozpoczęciem realizacji każdego zamierzenia pracownicy Urzędu Gminy spotykają się 
z mieszkańcami społeczności romskiej, informując ich, że planuje się podjęcie działań 
z wykorzystaniem środków z Programu integracji. Mieszkańcy podają swoje propozycje, 
które Gmina uwzględnia przy pozyskiwaniu środków. Społeczność romska na każdym 
etapie planowania i realizacji zadań jest włączana w te procesy poprzez m.in. konsultacje. 
Propozycje mieszkańców są zbierane w trakcie spotkań odbywających się w terenie, 
rozmów przeprowadzonych z poszczególnymi mieszkańcami w Urzędzie i jednostkach 
podległych oraz przekazywane przez przedstawiciela społeczności romskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 267-268, 272-280) 

Gmina posiadała dane dotyczące warunków lokalowych rodzin romskich zamieszkujących 
na terenie Gminy. W miejscowości Krośnica rodziny romskie zamieszkiwały w czternastu 
małych domkach. Budynki wymagały remontu i konserwacji. Z powodu braku termoizolacji, 
wentylacji, odpowiedniego ogrzewania większość z nich była zawilgocona. Potrzeby rodzin 
w zakresie kwaterunkowym ustalili pracownicy Gminy i podległych jednostek 
organizacyjnych w trakcie wizji w obecności ich użytkowników. Na ich podstawie 
sporządzono przedmiary robót, które zostały przedstawione i zaakceptowane przez 
mieszkańców osiedla romskiego. Podstawowym kryterium wyboru rodzin, którym 
zaplanowano w 2016 r. remont budynków, był przede wszystkim ich stan techniczny 
i warunki bytowe rodzin (brak łazienek, bieżącej wody). 

Z wyjaśnień Wójta Gminy wynikało, że przed rozpoczęciem każdego zadania pracownicy 
Urzędu spotykali się z mieszkańcami osiedla, informując ich, na czym będzie polegała 
realizacja każdego zadania, o przyczynach kolejności remontów. Mieszkańcy przyjęli do 
wiadomości ustalony plan, który zakładał, iż w 2017 r. Gmina poczyni starania o pozyskanie 
środków na remonty kolejnych budynków.  

Do Urzędu nie wpłynęły skargi od Romów ani informacje o konfliktach wewnątrz 
społeczności romskiej na tle udzielanego wsparcia przez Gminę. 

(dowód: akta kontroli str. 172-188) 
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Wójt Gminy wyjaśnił, że wykorzystano wyniki z badania ewaluacyjnego poprzednio 
obowiązującego Programu na rzecz społeczności romskiej. W oparciu o te wyniki 
przeanalizowano dziedziny życia, w których należy położyć szczególny nacisk na pomoc 
społeczności romskiej zamieszkującej teren Gminy. Po zebraniu opinii wśród pracowników 
Urzędu, jednostek podległych oraz Pani Sołtys Sołectwa Krośnica, a także mieszkańców 
pochodzenia romskiego, stwierdzono, że najpilniejszą potrzebą jest zrównanie warunków 
mieszkaniowych rodzin romskich z warunkami społeczności lokalnej. Gmina uznała 
również, że należy postarać się także o zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieży pochodzenia romskiego w celu integracji od najmłodszych lat ze społecznością 
lokalną, nauki życia w grupie, zwiększenia wiedzy o kulturze i szacunku wobec innych, 
a także kształtowania postaw tolerancji. Kolejnym problemem są niskie dochody wynikające 
z braku chęci do podejmowania pracy zawodowej oraz niskich kwalifikacji i doświadczenia. 
Duży nacisk położono również na edukację dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego. 
Zmiana mentalności i świadomości będzie w przyszłości skutkować poprawą jakości życia. 
Efektem ustaleń była decyzja o przystąpieniu do Programu integracji. Od początku trwania 
programu Gmina złożyła 8 wniosków na zadania związane z edukacją, mieszkalnictwem 
oraz zatrudnieniem. W kolejnych latach planowane są dalsze zadania z wykorzystaniem 
środków pochodzących z tego Programu. Stopniowe realizowanie zadań priorytetowych 
z zakresu mieszkalnictwa, zatrudnienia i edukacji, wciąganie w ich realizację coraz większej 
liczby Romów, przyczynia się w opinii Wójta Gminy do zwiększania stopnia integracji tej 
społeczności na terenie Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 267-268, 272-280) 

Dzieci pochodzące z rodzin romskich realizowały obowiązek nauki w dwóch szkołach, 
dla których Gmina była organem prowadzącym, tj. Szkole Podstawowej w Krośnicy 
i w Gimnazjum w Krościenku n. Dunajcem. 

W roku szkolnym 2014/2015 łącznie 12 dzieci pochodzenia romskiego objętych było 
obowiązkiem szkolnym i faktycznie obowiązek ten realizowało, z czego 10 dzieci 
uczęszczało do szkoły podstawowej, a dwoje do gimnazjum. Z kolei w roku szkolnym 
2015/2016 łącznie 14 dzieci było objętych było tym obowiązkiem i tyle samo obowiązek ten 
realizowało, z czego 12 w szkole podstawowej i dwoje w gimnazjum. 

Dwoje uczniów, wobec których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego, uczęszczało  
do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Nowym Targu, uczennica realizująca 
II etap edukacji w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 oraz uczeń realizujący 3 letni 
cykl nauczania od stycznia 2015 r. 

W latach 2014–2016 liczba uczniów, których wyposażono w wyprawki szkolne w ramach 
Programu integracji, wynosiła odpowiednio: 14, 19, 20, a w 2015 r. wszystkich uczniów 
objęto  świadczeniem na rzecz ich ubezpieczenia. 

W latach objętych kontrolą przyznano łącznie 22 stypendia o charakterze socjalnym, 
odpowiednio: 8, 6, 8, a posiłki w szkołach zapewniano w poszczególnych latach 
odpowiednio: 17, 19, 19 uczniom. Ponadto rodzice uczniów, których dzieci uczęszczały do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Nowym Targu, otrzymywali środki 
finansowe tytułem zwrotu kosztów dojazdu. 

Realizację obowiązku szkolnego kontrolowali bezpośrednio dyrektorzy szkół. W latach 
szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 do Urzędu nie wpłynęła informacja dotycząca 
niespełniania przez uczniów romskich obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy 
o systemie oświaty11, tj. obowiązku szkolnego, rozumianego jako nieusprawiedliwioną 
nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu, innej 
formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, gimnazjum lub placówce. 

Ponadto Wójt Gminy zgodnie z art. 19 ust.1 przywołanej powyżej ustawy o systemie oświaty 
kontrolował spełnianie obowiązku nauki przez młodzież do ukończenia 18 roku życia. 
Na przełomie 2014 r. i 2015 r. do Wójta Gminy wpłynęła informacja o nadmiernej absencji, 
powyżej 50%, jednego z uczniów pochodzenia romskiego uczęszczającego do I klasy 
szkoły zawodowej. Podjęte przez Urząd działania upominawcze w stosunku do rodziców 

                                                      
11  Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.). 
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ucznia przyniosły oczekiwany skutek, uczeń na koniec roku szkolnego 2015/2016 
promowany został do klasy III. 

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 frekwencja uczniów pochodzenia romskiego 
realizujących obowiązek szkolny kształtowała się odpowiednio: 83,5% i 80,2%, 
a w gimnazjum 64,40% i 54,31 %. Średnia ocen wyniosła 2,86 i 2,89 - uczniów szkoły 
podstawowej  oraz 2,46 i 2,20 uczniów gimnazjum. Średnia ocen z języka polskiego 
w przywołanych powyżej latach szkolnych, tak w szkole podstawowej, jak i gimnazjum 
kształtowała się na poziomie 2,00. 

Gmina nie zatrudniała w żadnej ze szkół, do której uczęszczali uczniowie pochodzenia 
romskiego, asystenta edukacji romskiej. W Szkole Podstawowej w Krośnicy na podstawie 
umowy zlecenia zatrudniony był asystent, osoba pochodzenia romskiego, do zadań której 
należało: przyprowadzanie dzieci i uczniów romskich do szkoły, kontrola zachowania 
uczniów romskich podczas dwudziestominutowej przerwy, odprowadzanie dzieci i uczniów 
romskich po zajęciach oraz kontrola frekwencji i kontakt z wychowawcami uczniów. 
Do Gimnazjum w Krościenku n. Dunajcem uczniowie pochodzenia romskiego dowożeni byli 
autobusem, razem z pozostałymi uczniami z miejscowości Krośnica i Hałuszowa. 

W szkołach, do których uczęszczali uczniowie pochodzenia romskiego, zostały 
zorganizowane dodatkowe zajęcia. Większość uczniów posiadało orzeczenia z poradni 
psychologiczno–pedagogicznej, na podstawie których organizowano dla nich zajęcia 
rewalidacyjne. Dodatkowo uczestniczyły w zajęciach przeznaczanych wyłącznie dla dzieci 
romskich oraz w zajęciach wyrównawczych. W roku szkolnym 2014/2015 w Szkole 
Podstawowej w Krośnicy zrealizowano zajęcia: 

 dydaktyczno–wyrównawcze dla 7 uczniów klas I – III, 

 wyrównawcze z matematyki i języka polskiego dla 4 uczniów z klas IV – V, 

 rewalidacyjne dla 6 uczniów, 

 pozalekcyjne w formie zajęć dydaktyczno–wyrównawczych z edukacji polonistycznej 
i matematycznej. 

W roku szkolnym 2015/2016 zrealizowano zajęcia: 

 dydaktyczno–wyrównawcze dla 6 uczniów z klas I – III, 

 wyrównawcze z matematyki i języka polskiego dla 5 uczniów z klas IV – VI, 

 rewalidacyjne dla 6 uczniów, 

 pozalekcyjne dydaktyczno–wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej dla 
7 uczniów, 

 korekcyjno-kompensacyjne dla jednego dziecka oddziału przedszkolnego. 

W Publicznym Gimnazjum w Krościenku n. Dunajcem w latach szkolnych 2014/2015 
i 2015/2016 dla dwóch uczniów realizowano zajęcia w ramach przygotowania do 
uczestnictwa w życiu społecznym i zajęcia rewalidacyjne. 

Na terenie Gminy nie funkcjonowały publiczne i niepubliczne przedszkola. Przy szkołach 
podstawowych działały oddziały przedszkolne, a przy szkołach podstawowych w Grywałdzie 
i Krościenku n. Dunajcem punkty przedszkolne. Do oddziału przedszkolnego w Krośnicy 
w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało jedno dziecko romskie, a w następnym roku 
szkolnym czworo dzieci. Gmina nie badała potrzeb rodzin romskich w zakresie zapewnienia 
wychowania przedszkolnego ani Romowie nie zgłaszali potrzeb w tym zakresie.  

Jak wyjaśnił Wójt Gminy, informacje o naborach do oddziałów przedszkolnych oraz innych 
form wychowania przedszkolnego w poszczególnych latach były powszechnie dostępne. 
Ogłoszenia znajdowały się na stronach internetowych Gminy, poszczególnych szkół, 
na tablicach ogłoszeń szkół i sołectw, odczytywane były również w kościołach. Rekrutacja 
odbywała się na zasadach powszechnej dostępności i dotyczyła wszystkich dzieci 
zamieszkałych na terenie Gminy. 

W latach 2014–2016 na terenie Gminy nie były organizowane zajęcia dla osób pełnoletnich 
pochodzenia romskiego. 

Z informacji Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Krościenku n. Dunajcem wynikało, 
że w roku szkolnym 2015/2016 nastąpił znaczny spadek frekwencji uczniów pochodzenia 
romskiego. Jako przyczynę kadra pedagogiczna szkoły upatruje w braku poczucia 
obowiązku uczniów, braku zainteresowania ze strony rodziców, którzy są niewystarczająco 
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świadomi istnienia zależności  pomiędzy regularnym uczęszczaniem do szkoły a wynikami 
w nauce. Frekwencja nie poprawiła się znacząco mimo starań GOPS, do którego Dyrektor 
Gimnazjum zwrócił się 19 kwietnia 2016 r. z wnioskiem o interwencję. 

(dowód: akta kontroli str. 172-180, 190, 244-265) 

W kwestii niezatrudnienia asystenta edukacji romskiej w szkołach, do których uczęszczają 
uczniowie pochodzenia romskiego, Wójt Gminy wyjaśnił, że założeniem programu jest 
wprowadzenie do szkół osób pochodzenia romskiego, które stają się asystentami 
nauczycieli i uczniów podczas zajęć lekcyjnych. Ich praca polega nie tylko na tłumaczeniu 
niezrozumiałych przez romskich uczniów pojęć czy poleceń wydawanych przez nauczyciela, 
ale także na wyjaśnianiu różnic kulturowych. Głównym obowiązkiem asystenta jest 
pilnowanie frekwencji dzieci romskich w szkole, wpływanie na rodziców by posyłali dzieci do 
szkoły przez cały rok, obserwowanie edukacji dzieci i określanie ewentualnych tematów 
wymagających dodatkowego powtórzenia czy wyjaśnienia, towarzyszenie dzieciom przy 
odrabianiu lekcji i informowanie nauczycieli o ewentualnych problemach. Na podstawie 
posiadanej wiedzy i rozmów, które przeprowadził Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krośnicy 
z osobami pochodzenia romskiego, ustalono, iż na osiedlu romskim nie ma osoby, która 
spełniałaby powyższe warunki. Po uzgodnieniach z mieszkańcami osiedla zatrudniony 
został asystent, który dba o frekwencję i pośredniczy w kontaktach z rodzicami uczniów, 
a przede wszystkim jest akceptowany przez wszystkich mieszkańców osiedla. 

(dowód: akta kontroli str. 271, 281-282) 

W okresie objętym kontrolą nie odnotowano przypadków zgłoszenia akcesu odbycia 
szkoleń i kursów dla bezrobotnych przez osoby ze społeczności romskiej zamieszkujące 
terenie Gminy. 

Z wyjaśnień Wójta Gminy wynikało, że osoby te wykazują małą aktywność w poszukiwaniu 
pracy, często tracą status osoby bezrobotnej z uwagi na niezgłaszanie się w terminach 
wyznaczonych przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP). W konsekwencji Romowie nie są 
zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, a PUP rzadko kieruje ich na 
szkolenia i kursy z powodu wysokiego ryzyka ich nieukończenia.  

(dowód: akta kontroli str. 172-180) 

W ramach realizacji Programu integracji Gmina nie opracowała lokalnego systemu wsparcia 
w formie wieloletniego projektu, który oferowałby całościową i dostosowaną do potrzeb 
konkretnych rodzin romskich ofertę na kolejne lata. 

 (dowód: akta kontroli str. 12-25) 

Wójt Gminy wyjaśnił, że pracownicy GOPS, asystent rodziny i pracownicy socjalni 
systematycznie podejmowali działania mające na celu wspieranie społeczności romskiej 
w rozwiązywaniu problemów społecznych. Ich zakres był bardzo szeroki i obejmował 
z jednej strony działania systemowe i zaplanowane oraz inne, wynikające ze zgłaszanych 
lub zaobserwowanych deficytów lub zagrożeń. W ramach wykonywanej pracy socjalnej 
pracownicy Ośrodka: motywowali mieszkańców społeczności romskiej do podjęcia różnych 
form zatrudnienia, informując o sposobach poszukiwania pracy, o korzyściach dla nich jak 
i ich rodziny wynikających z podjęcia zatrudnienia. Dodatkowo podczas wizyt w środowisku 
zwracano uwagę na kwestie sprawowania opieki i wychowywania dzieci - dorosłym 
zwracano uwagę na rozmawianie z dziećmi w języku polskim (dzieci nie znając dobrze 
języka polskiego, rozpoczynając edukację mają na starcie większe trudności szkolne), 
zachęcanie do wspólnego spędzania czasu wolnego, odrabiania z dziećmi lekcji, 
tak by rodzice motywowali dzieci do nauki i pilnowali frekwencji w szkole, zwracali uwagę na 
odpowiednią do warunków pogodowych odzież, zdrowe żywienie, czystość dzieci 
(pojawiający się od czasu do czasu problem wszawicy). Podejmowane były również 
rozmowy uświadamiające dotyczące antykoncepcji, planowania rodziny. Kobiety w ciąży 
motywowano do dbania o zdrowie, niestosowania używek (problemem jest nikotynizm), 
regularnych wizyt u ginekologa. Z rodzinami rozmawiano o sposobach rozwiązywania 
konfliktów bez agresji oraz o skutkach nadużywania alkoholu, ewentualnych 
konsekwencjach, jak również możliwościach uzyskania pomocy. Uświadamiano rodziny na 
temat dbania o higienę osobistą, czystość w domu, jak i na podwórku. Właścicieli zwierząt 
uczulano na dbanie o nie. Często przy pracy w środowisku zwracano uwagę, by zwierzęta 
były odpowiednio żywione i pojone. Rozmawiano o gospodarowaniu budżetem domowym, 
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zwracano uwagę na racjonalne wydawanie pieniędzy. Informowano z czym wiąże się branie 
pożyczek, kredytów, ponieważ częstym zjawiskiem jest brak świadomości o warunkach 
spłacenia zobowiązania wobec wierzyciela, co wiąże się z zajęciami komorniczymi, 
w efekcie płaczem i krzykiem dłużników. Rodzinom pomagano przy załatwianiu spraw 
w instytucjach. W opinii Wójta Gminy efekty są trudne do zmierzenia, gdyż nie występuje 
grupa porównawcza. Jednak efektami pozytywnymi są: budowanie zaufania do 
przedstawicieli instytucji, rozwiązywanie problemów społecznych, budowanie pozytywnego 
wizerunku Romów. Jak podkreślił Wójt gminy, w społeczności romskiej na terenie Gminy 
w okresie objętym kontrolą nie odnotowano młodych małżeństw, czy związków 
nieformalnych, oraz niepełnoletnich matek.  

(dowód: akta kontroli str. 267-268, 272-280) 

W okresie objętym kontrolą Gmina w ramach Programu Integracji zaplanowała realizację 
ośmiu projektów na łączną kwotę 482 003,00 zł i pozyskała na ten cel dotacje w wysokości 
473 745,00 zł, a kwota 8 258,00 zł stanowiła wkład własny. W ramach tych środków 
zrealizowano: 

a) w 2014 r. jeden projekt na kwotę 3 260,00 zł.12 Dotyczył zakupu podręczników, 
przyborów szkolnych i strojów gimnastycznych dla uczniów romskich (14 osób);  

b) w 2015 r. 3 projekty a łączną kwotę 43 300,00 zł  pozyskaną z dotacji i dotyczyły one: 

 programu pn. Romowie są wśród nas – zajęcia integracyjno–edukacyjne z tańca, 
śpiewu i gwary oraz kultywowania tradycji romskich wśród społeczności lokalnej, 
poprzez wspólne zajęcia nauki śpiewu, tańca gwary oraz obrzędów dzieci romskich 
i polskich – na kwotę 38 000,00 zł13. W sprawozdaniu końcowym z realizacji 
zadania wykazano, że wszystkie zaplanowane zajęcia odbyły się zgodnie 
z przyjętym harmonogramem projektu w ramach 144 godzin, uczestniczyło w nich 
50 dzieci polskich i romskich oraz dwie osoby dorosłe pochodzenia romskiego. 
Zakupiono 20 kompletów strojów romskich, 41 strojów góralskich; 

 zakupu wyprawki szkolnej i pomocy edukacyjnych dla uczniów romskich – 
na kwotę 4 640,00 zł14 (19 osób); 

 ubezpieczenia dla wszystkich uczniów pochodzenia romskiego – na kwotę 
660,00 zł15. 

c) w 2016 zaplanowano do realizacji 4 projekty na łączną kwotę 435 443,00 zł, z czego 
427 185,00 zł stanowiła kwota pozyskana z dotacji, a kwota 8 258,00 zł stanowiła wkład 
własny. Projekty dotyczyły: 

 zakupu wyprawki szkolnej oraz pomocy edukacyjnych dla uczniów pochodzenia 
romskiego – na kwotę 8 000,00 zł16 pochodzącą w całości z dotacji (20 osób). 
Do dnia zakończenia czynności kontrolnych Gmina nie otrzymała zwrotu 
podpisanego porozumienia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej; 

 promocji kultury romskiej – kontynuacja projektu – na kwotę 39 290,00 zł17 
pochodzącą w całości z dotacji – projekt był w fazie realizacji; 

 projekt pn. Zatrudnienie – szansą rozwoju Roma – na kwotę 32 153,00 zł, z czego 
29 895,00 zł18 pochodziło z przyznanej dotacji, a kwota 2 258,00 zł stanowiła wkład 
własny – projekt był w fazie realizacji; 

 poprawa sytuacji mieszkaniowej i bytowej rodzin romskich poprzez remont 
budynków mieszkalnych w Krośnicy – na kwotę 356 000,00 zł, z czego 
350 000,00 zł pochodziło z przyznanej dotacji, a kwota 6 000,00 stanowiła wkład 
własny Gminy – projekt był w fazie realizacji. 

                                                      
12  Na podstawie porozumienia Nr MEN/2014/DOKW/1564/DKOW.WEPW 512.58.2014. 
13  Na podstawie porozumienia BW_V.3212.6.2.2015. 
14  Na podstawie porozumienia MEN/2015/DJE/1172 (DJE – WOKO.442.38.2015. 
15  Na podstawie porozumienia BW-V.3212.6.3.2015. 
16  Brak porozumienia do dnia zakończenia czynności kontrolnych. 
17  Na podstawie porozumienia BW-V.3212.7.6.2016. 
18  Na podstawie porozumienia BW.V.3212.7.7..2016. 
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Na 30 czerwca 2016 r. wykorzystanie środków finansowych było na poziomie 
19 140,96 zł, co stanowiło 4,5% łącznej kwoty dotacji na realizację projektów 
zaplanowanych w ramach Programu integracji w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 42-102 i 127) 

Gmina nie wnioskowała o udzielanie dotacji na realizację zadań w obrębie Zdrowia, jednej 
z czterech dziedzin priorytetowych przewidzianych w Programie integracji. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że GOPS nie wnioskował o udzielenie dotacji z budżetu państwa 
w ramach Programu integracji, gdyż Romowie nie byli zainteresowani realizacją projektów 
w obszarze Zdrowie. Wynika to z przeprowadzonych w poprzednich latach konsultacji 
z mieszkańcami osiedla romskiego oraz z doświadczenia lat poprzednich, kiedy komponent 
zdrowotny był realizowany. Dodatkowo Romowie mają łatwy dostęp do służby zdrowia 
w ramach funkcjonującego na terenie Gminy SPZOZ-u, działających w budynku SPZOZ-u: 
specjalistycznych poradni prowadzonych przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. 
Jana Pawła II w Nowym Targu oraz nocnej i całodobowej opieki medycznej, świadczonej 
dla mieszkańców przez Centrum Zdrowia Intermed. 

Ponadto Wójt wyjaśnił, że Gmina sukcesywnie aplikuje o środki w ramach programu. 
Składając wniosek w 2015 r. za remont budynków mieszkalnych, Gmina miała na celu 
nie tylko poprawę warunków mieszkaniowych, ale również poprawę stanu zdrowia 
mieszkańców osiedla romskiego. Stworzenie warunków higieniczno-sanitarnych (łazienki) 
jest podstawowym elementem zdrowotnym. Jednocześnie Wójt Gminy poinformował, 
że w obecnym naborze wniosków (składanych do września 2016 r.), Gmina będzie 
aplikować o działania zdrowotne. 

(dowód: akta kontroli str. 271, 281-282) 

Gmina wywiązała się z wszystkich obowiązków wynikających z zawartych porozumień na 
realizację projektów w ramach Programu integracji w latach 2014–2015 z organami 
administracji rządowej. Dotacje zostały prawidłowo i terminowo rozliczone, rzetelnie 
i terminowo przekazano sprawozdania z realizacji projektów sfinansowanych z tych dotacji. 
Prawidłowo, tj zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych19 oraz uregulowaniami 
wewnętrznymi w Urzędzie dotyczącymi realizacji zamówień publicznych20, udzielono 
zamówień na wykonanie projektów zakończonych i realizowanych w ramach Programu 
integracji. 

(dowód: akta kontroli str. 103-126, 128-153) 

Oprócz zadań realizowanych przez Gminę w ramach Programu integracji społeczność 
romska korzystała ze środków publicznych przyznawanych przede wszystkim z pomocy 
społecznej i świadczeń rodzinnych. Od stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. łącznie na 
pomoc społeczną i świadczenia rodzinne21 udzielone społeczności romskiej zamieszkałej na 
terenie Gminy wydatkowano środki finansowe w wysokości 423 875,78 zł 
(142.197,76 w 2014 r., 149.307,55 zł w 2015 r. i 132.370,47 zł), z czego 382 693,54 zł 
pochodziło z budżetu państwa, a 41 182,24 zł było środkami własnymi Gminy. 

Dodatkowo, przy kwocie powyższych świadczeń, uwzględniając dochody uzyskiwane z prac 
dorywczych, rent socjalnych i chorobowych, emerytur, łącznie w okresie objętym kontrolą na 

                                                      
19  Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Praw zamówień publicznych (DZ. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 
20  Zarządzenie Nr 120.6./2014 Wójta Gminy Krościenko n. Dunajcem z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Krościenko n. Dunajcem oraz 
regulaminu pracy Komisji Przetargowej oraz Zarządzenie Nr 120.5./2014 Wójta Gminy Krościenko 
n. Dunajcem z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych o wartości 
nieprzekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro w urzędzie Gminy Krościenko n. Dunajcem. 

21  Zasiłki: stałe, okresowe, celowe na pokrycie kosztów leczenia, leków, opału, odzieży i obuwia, celowe na 
zakup żywności, , rodzinne wraz z dodatkami, pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia 
dziecka, prace społecznie użyteczne, posiłki w szkole, dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz 
pomocy dydaktycznych, stypendia szkolne o charakterze socjalnym, świadczenie rodzicielskie, świadczenia 
wychowawcze na podstawie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 
Ponadto, w ramach pomocy rzeczowej w 2015 r., pomocą tą objęte były 64 osoby w ramach programu 
operacyjnego Pomoc żywnościowa.  
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rzecz rodzin romskich wypłacono środki w wysokości 797 578,63 zł, z czego 
w poszczególnych latach odpowiednio: 297 426,59 zł, 288 852,10 zł, 211 263,94 zł. 

Wszystkie rodziny romskie zamieszkujące na terenie Gminy w okresie objętym kontrolą 
objęto różnymi formami wsparcia z obszaru pomocy społecznej, odpowiednio 21, 19, 
17 rodzin. 

(dowód: akta kontroli str. 232-243) 

Ponadto Gmina świadczyła nieodpłatnie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych 
i nie egzekwowała opłat za pobór wody od mieszkańców osiedla romskiego w Krośnicy. 
Według szacunków kierownika ZGK, Gmina w okresie objętym kontrolą poniosła łączne 
koszty w wysokości 15 389,00 zł, z czego 6 075,00 zł z tytułu odbioru odpadów 
komunalnych, a  kwota 9 314,00 zł była nie egzekwowaną zaległością za pobór wody.  

(dowód: akta kontroli str. 267-268, 272-280) 

Gmina nie była poddana kontroli przez podmioty do tego upoważnione, w zakresie realizacji 
zadań w ramach Programu integracji. 

Urząd był poddany kontroli dwukrotnie, w latach 2011–2012 przez Małopolski Urząd 
Wojewódzki w Krakowie. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie stanu realizacji zadań 
objętych Programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce, na które Gmina otrzymała 
dotacje w latach 2011–2012 w łącznej wysokości 213,4 tys. zł. W wyniku kontroli 
stwierdzono, że otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 26-29) 

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

W kontrolowanym okresie Gmina nie opracowała i nie przystąpiła do opracowania 
Lokalnego programu integracji społecznej Romów, o którym mowa w pkt 7.1 Programu 
integracji. W punkcie tym wskazano w szczególności, że aby praca ze społecznością 
i na rzecz społeczności romskiej prowadziła do skutecznego rozwiązywania problemów, 
konieczne jest objęcie Romów długofalową, intensywną i kompleksową pomocą. W związku 
z tym podstawowym zakresem wsparcia Programu integracji jest tworzenie lokalnych 
systemów wsparcia, przyjmujących formę wieloletniego projektu, który oferuje całościową 
i dostosowaną do potrzeb konkretnych rodzin romskich ofertę usług na kolejne lata. 

Realizowane w poszczególnych latach kontrolowanego okresu przez Gminę zadania 
w ramach Programu integracji nie miały charakteru kompleksowego, ponieważ nie dotyczyły 
wszystkich czterech podstawowych dziedzin interwencji przewidzianych w Programie 
(tj. edukacja, mieszkalnictwo, praca, zdrowie). Działania te nie były również zaplanowane 
w perspektywie wieloletniej. Tymczasem we wstępie Programu integracji wskazano m.in, 
że doświadczenia z realizacji wcześniejszych programów wskazują na mocne powiązanie 
ze sobą zagadnień takich jak: wykształcenie, odnalezienie się na rynku pracy, sytuacja 
bytowa i sytuacja zdrowotna społeczności romskiej i dlatego tak istotnym elementem 
działań powinno być szersze, nie zawężające się do jednej dziedziny, myślenie 
o problemach danej, lokalnej społeczności romskiej. Dzięki temu możliwe będzie kreowanie 
działań długofalowych w formie systemowych programów wsparcia rodziny, grupy, 
a w efekcie - romskiej mniejszości etnicznej w Polsce. Tylko tak sformułowane działania 
i projekty mają szanse być skuteczne. W związku z tym projekty kompleksowe, powstające 
w oparciu o lokalną analizę przyczynowo-skutkową, będą priorytetem w Programie 
integracji. 

Podkreślić również należy, że brak Lokalnego programu integracji społecznej Romów 
wyklucza możliwość ubiegania się przez Gminę o dotacje z budżetu państwa w ramach 
podstawowego instrumentu wsparcia Programu integracji, tj. Obszar wsparcia I – 
Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu 
lokalnym. 

Jak wyjaśnił Wójt Gminy, przyczyną nieopracowania takiego dokumentu jest brak 
partnerów, którzy winni zaistnieć w opracowaniu takiego programu, tj. lokalnych organizacji 
reprezentujących środowisko Romów, organizacji pozarządowych zainteresowanych, 
spółdzielni socjalnych. Dlatego na tym etapie Gmina traktuje ten program pilotażowo, 
realizując sama zadania zawarte w programie z podległymi jednostkami organizacyjnymi, 

Ustalone  
nieprawidłowości 
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szczególnie z GOPS-em, ZGK i szkołami. Wójt Gminy nadmienił, że w dotychczasowych 
działaniach Gminy społeczność romska była i jest nadal traktowana na tych samych 
zasadach, co pozostali mieszkańcy Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 12-25) 

2. Osiągnięte rezultaty w ramach Programu integracji 

W wyniku realizacji w latach 2014–2015 zadań w ramach Programu integracji osiągnięto 
zaplanowane efekty rzeczowe, tj.: 

 w 2014 r. zakupiono podręczniki, przybory szkolne i stroje gimnastyczne dla uczniów 
romskich (14 osób) – uczniowie w klasach 0-VI otrzymali podręczniki do religii, trzech 
uczniów otrzymało komplet podręczników i ćwiczeń, a ponadto wszyscy uczniowie 
otrzymali podstawowe przybory szkolne (plecaki, zeszyty, długopisy, farby, kredki, bloki 
techniczne) oraz stroje sportowe (dres, podkoszulki, obuwie sportowe), 

 w 2015 r. zakupiono wyprawki szkolne i pomoce edukacyjne dla uczniów romskich 
(19 osób) – uczniowie w klasach 0 otrzymali zestawy podręczników, natomiast wszyscy 
uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymali podstawowe przybory szkolne 
(plecaki, piórniki, zeszyty, długopisy, farby, kredki, bloki techniczne) oraz stroje 
sportowe (dres, podkoszulki, obuwie sportowe), dodatkowo do jednej ze szkół 
zakupiono dwa odtwarzacze CD niezbędne do prowadzenia zajęć dodatkowych 
i rewalidacyjnych dla dzieci romskich, 

 w 2015 r. ubezpieczono wszystkich uczniów pochodzenia romskiego (ubezpieczenie 
typu NNW), 

 w zorganizowanych w 2015 r. wspólnych zajęciach nauki śpiewu, tańca, gwary oraz 
obrzędów dzieci romskich i polskich (łącznie 114 godziny) uczestniczyło 50 dzieci 
polskich i romskich oraz dwie osoby dorosłe pochodzenia romskiego, ponadto 
zakupiono 20 kompletów strojów romskich i 41 strojów góralskich, 

Zadania zaplanowane na 2016 r. w ramach Programu integracji, w czasie niniejszej kontroli 
NIK, były w trakcie realizacji.  

(dowód: akta kontroli str. 42-102) 

Spośród 19 rodzin romskich 17 zamieszkiwało na osiedlu w miejscowości Krośnica, 
przy drodze wojewódzkiej 969 Nowy Targ – Nowy Sącz. Pozostałe dwie rodziny w dwóch 
domach w miejscowości Hałuszowa, które były własnością tych rodzin. 

Powierzchnia, na której usytuowane było osiedle, składało się z 4 działek o łącznej 
powierzchni ewidencyjnej 0,4321 ha, z czego Gmina była właścicielem jednej działki 
o powierzchni 0,2884 ha, pozostałe trzy działki były własnością trzech właścicieli romskich. 

Zgodnie z mapą sytuacyjno–wysokościową do celów projektowych na ww. działkach 
usytuowanych było 14 budynków parterowych. Budynki wykonane były z pustaków. Przy 
każdym budynku dobudowane były z materiałów łatwopalnych (drewno, płyta wiórowa) 
budynki gospodarcze, przedsionki budynków głównych, nadbudówki. Ze względu na jakość 
materiałów zastosowanych przy wykonaniu dobudówek, gęstości usytuowania budynków, 
niejednokrotnie prowizorycznej instalacji elektrycznej, istniało poważane zagrożenie 
pożarowe, tym bardziej, że nie stwierdzono hydrantu ani innych elementów ochrony p.poż. 
Osiedle podłączone było do kanalizacji i wodociągu. Na działce Gminy usytuowane były 3 
budynki, 3 budynki usytuowane są częściowo na działce Gminy, częściowo na działce 
właścicieli romskich, 8 budynków na działkach należących do właścicieli romskich. 

Na podstawie porozumienia22 pozyskano w 2016 r. dotację w wąskości 350 000,00 zł na 
realizację projektu pn. Poprawa sytuacji mieszkaniowej i bytowej rodzin romskich poprzez 
remont budynków mieszkalnych w Krośnicy. Gmina ze środków własnych na powyższy cel 
wyasygnowała kwotę 6 000,00 zł, która stanowiła wkład własny. 

Dnia 17 czerwca 2016 r. Gmina zawarła umowę w wykonawcą robót budowlanych 
na remont 10 budynków. Na podstawie przedłożonych przedmiarów robót i oględzin 
ustalono, następujący zakres robót w poszczególnych budynkach: 

                                                      
22 NR BW-V.3212.7.8.2016 z 25 maja 2016 r. 

Opis stanu  
faktycznego 
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 nr 1 – wykonanie łazienki z pełnym wyposażeniem, docieplenie budynku, wykonanie 
wylewek, instalacji c.o. i elektrycznej, 

 nr 2 – doprowadzenie ciepłej wody, instalacji c.o., wyposażenie łazienki, wykonanie 
posadzki, docieplenie, 

 nr 3 – wykonanie łazienki w wyposażeniem, doprowadzenie ciepłej wody, docieplenie, 
remont instalacji elektrycznej, 

 nr 4 – wykonie łazienki z wyposażeniem, wykonie posadzki, docieplenie ścian budynku, 
wykonanie instalacji c.o., 

 nr 5 – instalacja c.o. i ciepłej wody, docieplenie istniejącej łazienki,  

 nr 6 – doporowadzenie c.o. i ciepłej wody,  

 nr 7 – rozbudowa łazienki, doprowadzenie ciepłej wody i instalacja c.o., docieplenie 
fragmentu budynku, 

 nr 8 – wykonanie łazienki z wyposażeniem, doprowadzenie wody i instalacji c.o., 

 nr 9 – doprowadzenie ciepłej wody i instalacja c.o., 

 nr 10 – kapitalny remont budynku wraz wymianą pokrycia dachowego i wykonie 
instalacji wewnętrznych. 

Gmina uzyskała zgodę właścicieli na prowadzenie prac. 
(dowód: akta kontroli str. 42-102, 191-229) 

Gmina nie posiadała dokumentacji i wiedzy, czy budynki zostały wybudowane na podstawie 
pozwoleń na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2006 r. Prawo budowlane23, 
nie występowała też z wnioskiem do PINB o kontrole legalności budynków i wszczęcia 
ewentualnej procedury ich rozbiórki lub legalizacji, jeżeli stwierdzono by, że zostały 
wybudowane bez wymaganych pozwoleń. Nie wnioskowano też do PSP o kontrole stanu 
ochrony przeciwpożarowej osiedla. 

(dowód: akta kontroli str. 42-102, 191-229) 

Wójt Gminy wyjaśnił, iż budynki mieszkalne na osiedlu romskim w Krośnicy zostały 
wybudowane wiele lat temu przez samych mieszkańców osiedla. Gmina nie posiada żadnej 
wiedzy ani dokumentacji, czy inwestorzy uzyskali i posiadają stosowne zezwolenia. 
Wykonywane obecnie prace remontowe, prowadzone w celu poprawy warunków socjalno– 
bytowych mniejszości romskiej będącej w trudnej sytuacji, zostały zgodnie z ustawą 
z  Prawo budowalne zgłoszone i przyjęte zostały bez sprzeciwu w Starostwie Powiatowym 
w Nowym Targu. Ponadto Wójt Gminy w dniu 21 lipca 2016 r. zwrócił się z wnioskami do 
PINB i do Komendy Powiatowej PSP w Nowym Targu o przeprowadzenie kontroli osiedla 
zgodnie ze swoimi właściwościami.  

 (dowód: akta kontroli str. 244-250) 

W odpowiedzi na wniosek Gminy Komendant PSP, pismem z dnia 29 lipca 2016 r., 
poinformował, że organami upoważnionymi do nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem 
przepisów prawa budowlanego są organy administracji architektoniczno-budowlanej 
i nadzoru budowlanego, a funkcjonariusze PSP mają prawo wstępu do wszystkich obiektów 
i pomieszczeń z wyłączeniem części mieszkalnej. W przekazanej odpowiedzi nie wskazano 
czy Komenda PSP w Nowym Targu przeprowadzi czynności kontrolno-rozpoznawcze24 
dotyczące możliwości wystąpienia zagrożenia pożarowego na osiedlu romskim w Krośnicy. 

(dowód: akta kontroli str. 283) 

                                                      
23 Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm. 
24  Zgodnie z postanowieniami art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) w celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem 
przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych Państwowa Straż Pożarna 
przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze. Czynności te są przeprowadzane m.in. na podstawie 
zawiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stwierdzeniu zagrożenia życia lub zdrowia, 
niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska lub 
wystąpienia istotnych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie działania komendy 
powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (art. 23 ust 2 pkt 6 i 7 cyt. ustawy). Czynności kontrolno-
rozpoznawcze są przeprowadzane w szczególności w zakresie: kontroli przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych, oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych 
zastosowanych w obiekcie budowlanym, rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń (art. 23 ust. 3 pkt 1, 
2 i 6 wymienionej ustawy). Prawo do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych mają strażacy 
upoważnieni przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej (art. 23 ust. 4 ustawy). 
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W kwestii zasad przekazania dla Romów zamieszkałych na osiedlu w Krośnicy działki 
będącej własnością Gminy, Wójt wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy Gmina ma podpisane dwie 
umowy użyczenia gruntu gminnego. Pozostałe zostaną podpisane w najbliższym czasie. 
W związku z faktem, iż są to umowy użyczenia Gmina nie osiąga z tego tytułu żadnych 
dochodów. 

(dowód: akta kontroli str. 267-268, 272-280) 

Romowie, na rzecz których realizowano poszczególne zadania w ramach Programu 
integracji, nie zgłaszali zastrzeżeń co do sposobu realizowanych zadań, nie wnosili również 
skarg do Gminy i podległych jednostek organizacyjnych. 

Kierownik GOPS poinformował, że mieszkańcy społeczności romskiej w kontaktach 
z pracownikami wykazują postawy roszczeniowe, wymagając szczególnego traktowania. 
W kontaktach bywają głośni i agresywni werbalnie. 

(dowód: akta kontroli str. 172-188, 232-243 i 266) 

W pkt 6 Programu integracji przewidziano wskaźniki i zdefiniowano mierniki służące do 
analizy zjawisk oraz ilustrujących kierunki i trendy projektowanych zmian zachodzących na 
skutek działań podejmowanych przez uczestników i wykonawców Programu.  

Frekwencja dzieci pochodzenia romskiego w Programie integracji (miernik wiodący 
w Dziedzinie I: Edukacja) kształtowała się w Gminie w poszczególnych latach okresu 
2014-2016 powyżej przewidzianej wartości docelowej i mieściła się w przedziale od 87,5% 
do 100% (w Programie integracji założono wzrost poziomu tego miernika z 64% do 81%). 
Poziom doposażenia uczniów pochodzenia romskiego objętych działaniami w ramach 
Programu integracji był również wyższy niż przyjęta wartość docelowa i wyniósł 100% 
w poszczególnych latach okresu 2014–2016 (w Programie integracji założono wzrost 
poziomu tego miernika z 70% do 73%). Nie osiągnięto natomiast zaplanowanej wartości 
miernika odnoszącego się do liczby uczniów pochodzenia romskiego przypadającej na 
jednego asystenta edukacji romskiej (w Programie integracji założono spadek poziomu tego 
miernika z 29 do 23), ponieważ Gmina nie w ogóle nie zatrudniała asystenta edukacji 
romskiej w kontrolowanym okresie.  

Przewidywana frekwencja Romów (zadanie w trakcie realizacji), którym remontowano lub 
przyznano nowe mieszkania (Dziedzina II: Mieszkalnictwo) wyniesie w 2016 r. 60,5% 
(w Programie integracji założono wzrost poziomu tego miernika z 5,2% do 7,0%). 

Frekwencja Romów aktywizowanych zawodowo w ramach Programu integracji (miernik 
wiodący w Dziedzinie III: Praca) w latach 2014–2015 kształtowała się poniżej 
przewidzianej wartości docelowej i wyniosła 0% w 2014 r. (nie zatrudniano żadnej osoby 
pochodzenia romskiego) i 7,1% w 2015 r. (w Programie integracji założono wzrost poziomu 
tego miernika z 5,2% do 10%). Natomiast w 2016 r. (I półrocze) wartość tego miernika 
wyniosła 23,1% (zatrudniono 3 osoby pochodzenia romskiego w ramach Programu 
integracji). Liczba Romów aktywnych zawodowo przypadająca na jedno miejsce pracy 
utworzone w ramach zadań Programu integracji wyniosła 14 w 2015 r. i 4 w 2016 r. (I 
półrocze). Tym samym osiągnięto w tych okresach zaplanowane wartości docelowe (w 
Programie integracji założono zmniejszenie poziomu tego miernika z 31 do 17 osób). Z kolei 
w kontrolowanym okresie nie osiągnięto założonej frekwencji Romów korzystających z 
kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe (w Programie integracji 
przewidziano wzrost poziomu tego miernika z 1,5% do 6%) ponieważ Gmina organizowała 
takich szkoleń. 

Nie osiągnięto zaplanowanej wartości miernika odnoszącego się do frekwencji Romów 
objętych badaniami profilaktycznymi, w tym szczepieniami ochronnymi (w Programie 
integracji założono wzrost poziomu tego miernika z 12% do 20%), ponieważ Gmina 
w kontrolowanym okresie nie realizowała zadań w ramach Dziedziny IV: Zdrowie.  

(dowód: akta kontroli str.269-270) 

W opinii Wójta głównymi przeszkodami w większej skuteczności realizowanych zadań 
w ramach Programu integracji są: 

 brak aktów własności przez Romów, poprzez co nie można prowadzić żadnych działań 
inwestycyjnych, 
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 brak systematyczności, polegający na tym, że w większości Romowie nie są w stanie 
odejmować zobowiązań, które wymagałyby ich dłuższego zaangażowania,  

 roszczeniowość, poprzez przyjmowanie takich postaw, iż pewne działania na ich rzecz 
należą się im ze strony Gminy bez żadnego wkładu i zaangażowania z ich strony, 

 mentalności, np. członkowie tej społeczności (zwłaszcza kobiety) unikają wizyt u lekarzy, 
ciężko namówić ich na badania profilaktyczne. 

(dowód: akta kontroli str. 267-268, 272-280) 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższą ocenę i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli25, wnosi o podjęcie działań mających na celu opracowanie Lokalnego 
programu integracji Romów, a następnie realizację zaplanowanych w nim działań. 

 

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 Krakowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku 
pokontrolnego 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. 

 

Kraków, dnia 02 września 2016 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Mirosław Wiklik 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
25 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r., poz. 677. 
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