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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli I/16/005 – Realizacja przez gminy z 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 Andrzej Lis, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR/62/2016 
z 23 czerwca 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka  
kontrolowana 

Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej, os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna (Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Stanisław Jurkowski – Wójt Gminy Ochotnica Dolna (Wójt) 
(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Gmina Ochotnica Dolna (Gmina) prawidłowo realizowała zadania w ramach Programu 
integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–20203 (Program integracji) 
w obrębie dwóch (tj. Edukacja i Mieszkalnictwo) z czterech podstawowych dziedzin 
przewidzianych w tym Programie. Na podkreślenie zasługuje szerokie spektrum 
realizowanych przez Gminę zadań z dziedziny Edukacja. W kontrolowanym okresie Gmina 
realizowała lub zaplanowała do realizacji 24 zadania, uzyskując dotacje z budżetu państwa 
w łącznej wysokości 108,3 tys. zł. W ramach tych zadań zakupiono dla uczniów romskich 
podręczniki i przybory szkolne4, obuwie i stroje sportowe, mundurki szkolne, opłacono za 
nich składki ubezpieczenia NW, sfinansowano im uczestnictwo w wyjazdach integracyjnych 
i opłacano wyjazdy na basen i naukę pływania, zakupiono nagrody rzeczowe za wysoką 
frekwencję na lekcjach. Ponadto sfinansowano zajęcia dodatkowe z tańców romskich, 
zakupiono stroje dla grupy tanecznej i zatrudniono instruktora tańca romskiego. Placówki 
oświatowe Gminy podejmowały dodatkowe działania na rzecz uczniów romskich, a w szkole 
podstawowej kształcącej tych uczniów zatrudniono asystenta edukacji romskiej. Pomimo 
realizacji tych zadań zarówno frekwencja uczniów romskich w szkole5, jak też średnia ich 
ocen6 wskazują na potrzebę podejmowania dalszych działań z zakresu edukacji. 

Na skutek działań Gminy niemal całkowicie rozwiązano problemy mieszkaniowe 
społeczności romskiej. W latach poprzedzających kontrolowany okres Gmina wybudowała 
(przy udziale środków z budżetu państwa) budynek wielorodzinny dla 12 rodzin romskich. 
W związku z dalszymi potrzebami w tym zakresie w kontrolowanym okresie zrealizowano, 
przy udziale środków z Programu integracji (300 tys. zł), przebudowę poddasza budynku 
wielorodzinnego z adaptacją na lokale mieszkalne dla kolejnych trzech rodzin romskich. 
Gmina dysponuje także potencjałem do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dla jednej 

                                                      
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. 
4  Wyprawkami szkolnymi objęto po 20 uczniów w latach 2014–2015, a na 2016 r. zakup wyprawek zaplanowano dla 

26 osób 
5  W latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 frekwencja uczniów romskich wynosiła w szkole podstawowej 

odpowiednio:73%, 84% i 71%, a w gimnazjum – 28%, 56% i 75 %. 
6  Średnia ocen uczniów romskich w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 mieściła się w przedziale od 2,1 

do 2,7, w tym z języka polskiego od 2,0 do 2,9. 
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2 

rodziny romskiej i w tym celu planuje dalszą adaptację poddasza na cele mieszkaniowe we 
wspomnianym budynku wielorodzinnym. Dodatkowo w 2014 r. w ramach Programu 
integracji (dotacja w wysokości 45,2 tys. zł) zrealizowano zadanie polegające na 
dokończeniu odbudowy kładki pieszo-jezdnej z dojazdem do osiedla romskiego. Warto 
zaznaczyć, że społeczność romska wyrażała swoje zadowolenie z warunków 
mieszkaniowych zapewnionych przez Gminę w porównaniu do innych miejscowości.  

W ocenie NIK Gmina nie wykorzystała jednak wszystkich możliwości w zakresie integracji 
społeczności romskiej dostępnych w Programie integracji, ponieważ w okresie objętym 
kontrolą nie realizowała bezpośrednio zadań z dziedzin Zdrowie i Praca7. 

W Gminie nie podjęto dotychczas działań w zakresie opracowania 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. 

Uwagę zwraca też nieprzypisanie zadań na rzecz społeczności romskiej żadnemu 
pracownikowi Urzędu lub komórce organizacyjnej. Zdaniem NIK konieczność 
skoordynowania działań w tym zakresie na terenie Gminy oraz właściwego rozeznania 
potrzeb i zaplanowania zadań realizowanych w ramach Programu integracji, jak i poza nim 
uzasadnia potrzebę precyzyjnego przypisania tych zadań odpowiednim pracownikom oraz 
komórkom/jednostkom organizacyjnym.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonanie zadań w ramach Programu integracji 

1.1 Warunki organizacyjne i kadrowe do wykonywania zadań na 
rzecz społeczności romskiej 

W Regulaminie organizacyjnym Urzędu nie przypisano zadań na rzecz społeczności 
romskiej żadnej komórce organizacyjnej. Zadań takich nie wskazano również w zakresach 
czynności pracowników Urzędu.  

 (dowód: akta kontroli str. 5-32, 35, 52) 

W kontrolowanym okresie zadania na rzecz społeczności romskiej realizowały cztery 
jednostki organizacyjne Gminy8 – na podstawie ich uprawnień statutowych w zakresie: 
świadczenia wszechstronnej pomocy socjalnej osobom i rodzinom; działań edukacyjnych 
określonych w ustawie o systemie oświaty; zadań o charakterze użyteczności publicznej. 
Pracownikom tych jednostek nie wyznaczono zadań dotyczących działań na rzecz 
społeczności romskiej.  
Działania w zakresie integracji społeczności dzieci/rodzin romskich z pozostałą 
społecznością określono: w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na 
lata 2014–20209 przypisanej do realizacji GOPS oraz w dokumentach organizacyjnych 
dwóch szkół kształcących uczniów romskich (tj. w statutach, w programach: 
wychowawczych, profilaktyki i rozwoju, w koncepcjach pracy oraz w planach 
wychowawczych). 

(dowód: akta kontroli str. 5-12, 38, 40, 52-57) 

                                                      
7  Gmina zatrudniała jednego asystenta edukacji romskiej, przy czym jego wynagrodzenie finansowane było z zwiększonej 

części oświatową subwencji ogólnej. Natomiast zatrudnienie nauczyciela tańców romskich związane było z realizacją 
zadań z dziedziny Edukacja.  

8  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej (GOPS), Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Tischnera 
w Ochotnicy Dolnej Skrodne (Szkoła Podstawowa); Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej (Gimnazjum); Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej (ZGK) – jednostka budżetowa Gminy. 

9  Uchwala Nr XXXVI/314/14 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 13 lutego 2014 r. 
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Według wyjaśnień Sekretarza Gminy10 nie wyznaczono pracowników odpowiedzialnych 
za realizację poszczególnych zadań na rzecz społeczności romskiej ponieważ działania, 
które wykonuje Urząd i pozostałe jednostki organizacyjne Gminy, obejmują wszystkich 
mieszkańców, w tym również członków społeczności romskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 32, 35) 

Urząd posiadał informacje na temat liczby mieszkańców pochodzenia romskiego – 
zameldowanych11 i zamieszkałych na terenie Gminy. Według ewidencji GOPS na koniec 
2015 r. na terenie Gminy (w miejscowości Ochotnica Górna na osiedlu Gronie): mieszkało 
17 rodzin romskich, tj. 74 osoby (35 kobiet, 39 mężczyzn), w tym: 18 dzieci w wieku 
szkolnym (5-14 lat), czworo dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat), 37 osób w wieku 
produkcyjnym (16 kobiet w wieku 18-59 lat i 21 mężczyzn w wieku 18-64 lat). Spośród 
społeczności romskiej zamieszkującej na terytorium Gminy 28 osób było bezrobotnych, 
a sześć osób pozostawało aktywnych zawodowo, ponadto 33 osoby miały wykształcenie 
podstawowe, 15 osób – wykształcenie średnie, żadna osoba nie miała wykształcenia 
wyższego, a cztery osoby nie miały ukończonej szkoły podstawowej. Liczba zamieszkałych 
Romów stanowiła 0,9% wszystkich mieszkańców Gminy (8 530 osób). 

 (dowód: akta kontroli str. 58-120, 289, 305) 

W kontrolowanym okresie Rada Gminy zajmowała się problemami społeczności romskiej 
podczas 12 sesji, na 9 posiedzeniach Komisji Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Promocji Gminy oraz Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz w 15 uchwałach i w korespondencji z mieszkańcami Gminy. 
Podejmowane zagadnienia dotyczyły: przebudowy części poddasza w celu adaptacji 
na mieszkania dla Romów (na budynku mieszkalnym wielorodzinnym zamieszkałym przez 
12 rodzin romskich), wyremontowania jednorodzinnego domu romskiego12, zapewnienia 
mieszkania jednej rodzinie romskiej13, czystości na osiedlu zamieszkałym przez Romów, 
w tym głównie rozwiązania problemu spalania odpadów, określenia statusu mieszkań 
romskich, integracji społeczności rodzin romskich z pozostałą społecznością Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 121-128) 

Gmina uwzględniła te problemy, m.in.: przebudowano oraz zaadaptowano poddasze na trzy 
mieszkania, które przekazano trzem rodzinom romskim, wyremontowano jednorodzinny 
dom romski, zaplanowano zagospodarować dalszą część poddasza na mieszkania, w celu 
eliminacji procederu spalania odpadów na elewacjach budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego zamontowano sześć kamer monitoringu wizyjnego i z jednej kamery 
zlecono monitoring całodobowy, uwzględniono zagadnienia integracji społeczności rodzin 
romskich z pozostałą społecznością Gminy w działalności GOPS oraz w działalności dwóch 
szkół kształcących uczniów romskich. 

(dowód: akta kontroli str. 5-12, 121-173, 288) 

Upoważniona przez Wójta Kierownik GOPS wyjaśniła, że informacje niezbędne do 
planowania zadań w ramach Programu integracji Gmina czerpie od samych Romów, którzy 
zgłaszają swoje potrzeby jednostkom organizacyjnym bezpośrednio zaangażowanym 
we współpracę z tą grupą, a w sprawach mieszkalnictwa Romowie wspólnie 
z przedstawicielami GOPS decydowali o kolejności przydziału mieszkań. Natomiast 
Kierownik Referatu Oświaty, Administracyjno-Gospodarczego, Promocji i Kultury Urzędu 
(Referat OAG) wyjaśniła, że Gmina nie uznała za konieczne tworzenia odrębnego planu 
działań na rzecz społeczności romskiej w dziedzinie rozwiązywania problemów społecznych 
(uzależnienia od alkoholu, narkotyków, wczesnego zawierania małżeństw), ponieważ 
w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum, które kształcą młodzież romską, prowadzono 

                                                      
10  W toku kontroli NIK, w sprawach wymagających udzielenia wyjaśnień, kierowano stosowne zapytania do Wójta, który 

w odpowiedzi przedkładał wyjaśnienia złożone przez wyznaczonych pracowników Urzędu lub jednostek organizacyjnych 
Gminy. 

11  Ewidencja elektroniczna „Korelacja Ewidencja Ludności. Ink”. 
12  Dom wybudowała Gmina (ze środków gminnych i prywatnych) dla rodziny romskiej, w której urodziły się czworaczki 

(w 1993 r.).  
13  Podczas posiedzenia Komisji infrastruktury, turystyki, sportu, zdrowia, pomocy społecznej i promocji Gminy 

(04.12.2015 r.), na której Wójt również przedstawił plany utworzenia na osiedlu romskim: świetlicy dla dzieci romskich, 
wybudowania dla każdej rodziny romskiej wiat gospodarczych na opał. 
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profilaktykę antyalkoholową, antynarkotykową oraz edukacyjną zachęcającą 
do kontunuowania nauki. 

Z ustaleń kontroli wynika, że wsparcie dla mężczyzn uzależnionych od alkoholu, 
czy dopuszczających się przemocy prowadziła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. 

(dowód: akta kontroli str. 43, 45, 48, 51, 306, 309-310) 

W kontrolowanym okresie w szkoleniu zorganizowanym przez Małopolski Urząd 
Wojewódzki w Krakowie (2014 r.), dotyczącym realizacji zadań w ramach Programu 
integracji, uczestniczyło dwóch przedstawicieli Gminy, tj. pracownik ZGK i Szkoły 
Podstawowej. Przed okresem objętym kontrolą w szkoleniach dotyczących społeczności 
romskiej brali udział: 

  Kierownik GOPS – w dwóch szkoleniach, dotyczących poprawy współpracy pomiędzy 
przedstawicielami administracji publicznej a społecznością romską (w 2006 r.) oraz 
stereotypów, uprzedzeń oraz mechanizmów dyskryminacji (w 2012 r.),  

 ówczesny Dyrektor Szkoły Podstawowej i troje nauczycieli Gimnazjum. 

Kierownik GOPS wyjaśniła, że dzięki odbytym szkoleniom łatwiej jest budować plany pracy 
z Romami, tak aby nie wkraczać w dziedziny ich odrębności, a zainteresować się sferą 
wspólną i na jej podłożu budować relacje celem integracji.  

(dowód: akta kontroli str. 5-12, 307-308) 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że nie kierowano innych pracowników Gminy na szkolenia 
dotyczące tematyki romskiej ponieważ posiadają oni wiedzę oraz umiejętności w zakresie 
sporządzania wniosków i rozliczania środków na realizację programu, który obowiązywał 
przed 2014 r., i zasadniczo się obecnie nie zmienił. Ponadto Gmina nie uważała 
za konieczne kierowania pracowników na szkolenia dotyczące przeciwdziałania 
dyskryminacji i marginalizacji społeczności romskiej, ponieważ zakres pomocy udzielonej tej 
społeczności nie świadczy o dyskryminacji i marginalizacji Romów. 

(dowód: akta kontroli str. 38-42) 

Gmina otrzymała i przekazała (w latach 2014, 2015 i 2016) zwiększoną część oświatową 
subwencji ogólnej dla dwóch szkół kształcących uczniów romskich (Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum). Środki te otrzymano wskutek wykazania w Systemie Informacji Oświatowej 
uczniów pochodzenia romskiego (w obu szkołach) – 25 uczniów w 2014 r. oraz po 18 
uczniów w 2015 r. i w 2016r. Zwiększone kwoty subwencji wynosiły odpowiednio 
222,3 tys. zł, 160,4 tys. zł i 159,4 tys. zł i zostały wykorzystały na: zatrudnienie asystenta 
edukacji romskiej w Szkole Podstawowej oraz przeprowadzanie zajęć dodatkowych: 

 w Szkole Podstawowej: wyrównawczych14, rewalidacyjnych15, rytmiczno-tanecznych16, 

 w Gimnazjum: wyrównawczych17, rewalidacyjnych18, rozwijających zainteresowania 
rytmiczno-taneczne19, w których brali udział wszyscy uczniowie realizujący obwiązek 
szkolny20.  

Funkcjonująca na terenie Gminy Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Krwawej 
Wigilii w Ochotnicy Dolnej nie wykazała uczniów pochodzenia romskiego i nie otrzymała 
zwiększonej części oświatowej subwencji z tego tytułu. 

(dowód: akta kontroli str. 5-12, 236-250) 

                                                      
14  Język polski realizowano w wymiarze: w roku szkolnym 2013/2014 – 227 godzin dla 18 uczniów, w 2014/2015 – 

162 godziny dla 13 uczniów, w 2015/2016 – 183 godziny dla 12 uczniów; matematykę realizowano w wymiarze: w roku 
szkolnym 2013/2014 – 77 godzin dla 18 uczniów, w 2014/2015 – 108 godzin dla 13 uczniów, w 2015/2016 – 125 godzin 
dla 12 uczniów. 

15  Realizowano w wymiarze: w roku szkolnym 2014/2015 – 260 godzin dla 8 uczniów, w 2015/2016 – 229 godzin dla 
5 uczniów. 

16  Realizowano w wymiarze: w roku szkolnym 2013/2014 – 36 godzin dla 9 uczniów, w 2014/2015 – 20 godzin dla 
7 uczniów, w 2015/2016 – 30 godzin dla 10 uczniów. 

17  Język polski (w roku szkolnym 2013/2014 – 27 godzin, w 2014/2015 – 71 godzin, w 2015/2016 – 38 godzin), zajęcia 
matematyczno-przyrodnicze (w roku szkolnym 2013/2014 – 61 godzin, w 2014/2015 – 67 godzin, w 2015/2016 – 
35 godzin), język angielski (w roku szkolnym 2013/2014 – 24 godziny, w 2014/2015 – 36 godzin). 

18  W roku szkolnym 2015/2016 – 99 godzin. 
19  W latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 – po 34 godziny, w 2015/2016 – 36 godzin. 
20  Siedmiu uczniów romskich w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 oraz 8 uczniów w roku szkolnym 2015/2016. 
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Szkoła Podstawowa zatrudniała asystenta romskiego (przedstawiciela społeczności 
romskiej) w wymiarze ½ etatu w latach szkolnych 2013/2014 – 2015/2016. Obowiązki 
asystenta polegały na: udzielaniu wszechstronnej pomocy uczniom romskim w kontaktach 
ze środowiskiem szkolnym (m.in. kontrola frekwencji i postępów w nauce), współdziałaniu 
z rodzicami uczniów romskich (m.in. przekonanie o celowości i pożytku z edukacji), 
współdziałaniu ze szkołą (m.in. opieka i pomoc dzieciom w drodze do i ze szkoły). 

W Gimnazjum nie zatrudniono asystenta edukacji romskiej, ponieważ jak wyjaśniła 
Kierownik Referatu OAG powinna to być osoba pochodząca ze społeczności romskiej 
i posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, a do tej pory nie udało się znaleźć wśród 
Romów osoby z odpowiednim wykształceniem, która chciałaby się podjąć tej pracy. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-12, 213-227) 

Gmina nie realizowała żadnego projektu na rzecz społeczności romskiej w ramach 
tzw. komponentu romskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 
(Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej Priorytet i zatrudnienie 
i integracja społeczna) z powodu braku zainteresowania Romów.  

Kierownik GOPS wyjaśniła, że Gmina ma negatywne doświadczenia po realizacji 
poprzednich projektów systemowych (w 2008 r. i 2009 r.), w których uczestniczyły osoby 
z granicy ryzyka społecznego. Dodatkowo wskazała, że kolejnym argumentem były 
informacje z gmin ościennych, które napotykały problemy z frekwencją Romów podczas 
realizacji projektów w ramach komponentu romskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 43-50) 

Do Gminy nie wpłynęły oferty od organizacji pozarządowych o przyznanie dotacji na 
realizację zadań na rzecz społeczności romskiej i Gmina nie wspierała finansowo takich 
organizacji. Wójt wyjaśnił, że Romowie zamieszkujący na obszarze Gminy zrzeszeni byli 
w dwóch stowarzyszeniach: BERGIDKA-ROMA z siedzibą w Nowym Sączu i AMARE-
ROMA z siedzibą w Limanowej, które nie składały wniosków o wsparcie finansowe i nie były 
dofinansowane z budżetu Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 5-12, 43-50, 174-178, 303) 

Zdaniem NIK liczebność społeczności romskiej na terenie Gminy oraz zakres 
podejmowanych na jej rzecz zadań z zakresu pomocy społecznej, edukacji i mieszkalnictwa 
uzasadnia wyznaczenie komórek organizacyjnych lub jednostek odpowiedzialnych za 
realizację zadań dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych, w tym na rzecz 
społeczności romskiej. Ma to szczególne znaczenie dla właściwej koordynacji 
poszczególnych działań na terenie Gminy w tym zakresie oraz właściwego rozeznania 
potrzeb i zaplanowania zadań realizowanych w ramach Programu integracji, jak i poza nim. 

1.2 Zadania realizowane na rzecz społeczności romskiej  

W latach 2014–2015 Gmina zrealizowała w ramach Programu integracji 14 zadań 
edukacyjnych oraz dwa zadania w dziedzinie mieszkalnictwa, które były kontynuacją zadań 
rozpoczętych w czasie obowiązywania Programu na rzecz społeczności romskiej 
w Polsce21.  

W sprawie sposobu planowania zadań w ramach Programu integracji, upoważniona przez 
Wójta, Kierownika Referatu OAG wyjaśniła, że kontynuowano zadania z zakresu edukacji 
realizowanej w okresach wcześniejszych, ponieważ podobały się one społeczności romskiej 
i zyskały jej aprobatę. Ponadto wskazano, że Gmina nie sporządzała planów nowych zadań 
edukacyjnych w formie papierowej – pomysły na takie działania rodziły się 
(przy nieformalnym współudziale Romów) – podczas okolicznościowych spotkań z tą 
społecznością, organizowanych na osiedlu romskim (z udziałem pracowników Gminy), 
w szkołach kształcących dzieci romskie – podczas wywiadówek i różnych zebrań 
z rodzicami i dziećmi. Inspiracją dla planowania zadań edukacyjnych była również wymiana 
doświadczeń z innymi podobnymi placówkami oświatowymi. Nie przyniosły natomiast efektu 
próby bezpośredniego włączenia Romów (również poprzez dwa stowarzyszenia, w których 

                                                      
21  Program ten został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów Nr 209/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 r. i obowiązywał w latach 

2004–2013. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu  
faktycznego 
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byli zrzeszeni) w formalny proces planowania zadań w dziedzinie edukacji, zdrowia, 
czy pracy, z uwagi na brak zrozumienia z ich strony takich potrzeb oraz ze względu na ich 
przekonanie, że uczestnictwo w takich przedsięwzięciach nie umożliwi osiągnięcia korzyści 
finansowych. Jak wyjaśniono jednym z przykładów takiego materialistycznego sposobu 
myślenia była sytuacja żądania przez Romów wypłaty środków finansowych 
„przypadających” na ich dzieci, które nie mogły uczestniczyć w wycieczce organizowanej 
w ramach Programu integracji. W przypadku zadań dotyczących nauki tańca, zakupu 
strojów romskich i instrumentów brano pod uwagę pozytywne doświadczenia innych gmin, 
przykłady dobrych praktyk omawiane na szkoleniach oraz wyniki badania ewaluacyjnego 
poprzedniego programu romskiego. 

Podjęcie zadań w dziedzinie mieszkalnictwa wynikało z potrzeby rozwiązania problemów 
mieszkaniowych społeczności romskiej na terenie Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 5-12, 43-50, 170-171, 179-183, 304) 

Na zadania w dziedzinie Edukacja Gmina uzyskała w latach 2014–2015 dotacje w łącznej 
wysokości 66,7 tys. zł (13,7 tys. zł w 2014 r. i 53,0 tys. zł w 2015 r.) na podstawie 
porozumień zawartych z Ministrem Edukacji Narodowej (dwóch) i z Wojewodą Małopolskim 
(ośmiu). Dotację wykorzystano w wysokości 66,6 tys. zł. (100 zł zwrócono do budżetu 
państwa w wymaganym terminie). Udział własny Gminy wyniósł 177,02 zł (2015 r.). Środki 
dotacji wykorzystały dwie szkoły kształcące uczniów romskich (Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum) na wykonanie 14 zadań określonych w ww. porozumieniach. Wydatki 
nie wymagały stosowania procedur określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, 
a przy ich realizacji stosowano zasadę konkurencyjności. Dotacje oraz wydatki dokonywane 
z tych środków, jak również ze środków własnych Gminy, były ewidencjonowane odrębnie, 
a faktury i rachunki były opisane prawidłowo. Sprawozdania z realizacji tych zadań zostały 
przekazane terminowo właściwym odbiorcom.  

(dowód: akta kontroli str. 5-12, 179-205) 

Na 2016 r. Gmina zaplanowała w ramach Programu integracji 10 zadań z dziedziny 
Edukacja i zawarła jedno porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej oraz osiem 
porozumień z Wojewodą Małopolskim w sprawie przyznania dotacji w łącznej wysokości 
41,6 tys. zł. Termin wykorzystania tych środków przypadał na rok szkolny 2016/2017 
(do końca grudnia 2016 r.). Dotacja zaplanowana została na: zakup dla uczniów romskich 
podręczników i przyborów szkolnych (wyprawka szkolna dla 12 uczniów Szkoły 
Podstawowej oraz 14 uczniów Gimnazjum), mundurków szkolnych, strojów i obuwia 
sportowego, strojów dla grupy tanecznej, opłacenia za nich składek ubezpieczenia NW, 
transport uczniów, opłacenie wyjazdów na basen i nauki pływania, sfinansowania dla nich 
zajęć dodatkowych z tańców romskich i zatrudnienie instruktora tańca romskiego, 
uczestnictwa w trzech wyjazdach integracyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 5-12, 181-183) 

Na zadania w ramach Programu integracji z dziedziny Mieszkalnictwo Gmina w latach 
2014–2015 uzyskała dotacje w łącznej wysokości 345,2 tys. zł na podstawie dwóch 
porozumień zawartych z Wojewodą Małopolskim (45,2 tys. zł w 2014 r. na dokończenie 
odbudowy kładki pieszo-jezdnej z dojazdem do osiedla romskiego oraz 300 tys. zł w 2015 r. 
na przebudowę poddasza z adaptacją na mieszkania). Dotacje wykorzystano w 100% na 
zadania określone w zawartych porozumieniach. Udział własny Gminy przy ich realizacji 
wyniósł 85,3 tys. zł (51,8 tys. zł w 2014 r. i 33,5 tys. zł w 2015 r.). Wykonawców ww. zadań 
wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego. Kontrola szczegółowa dokumentacji 
o udzielenie zamówienia na przebudowę i adaptację poddasza wykazała, że zamówienia 
udzielono zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Sprawozdania z realizacji 
zadań przekazano terminowo. Gmina prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową 
środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków i środków 
własnych Gminy. Dowody księgowe opisano prawidłowo. 

(dowód: akta kontroli str. 5-12, 179-181, 206-210) 

Gmina rozwiązała problemy mieszkaniowe większości rodzin romskich poprzez 
wybudowanie budynku wielorodzinnego dla 12 rodzin. Budynek ten powstał w dwóch 
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etapach, tj. w 2010 r. (6 lokali mieszkalnych) oraz w 2013 r. (kolejne 6 lokali)22. W grudniu 
2009 r. na spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie społeczność romska wytypowała sześć 
rodzin, które miały przeprowadzić się do nowych lokali po zakończeniu pierwszego etapu 
budowy. Pozostałe sześć rodzin romskich zamieszkało po zakończeniu drugiego segmentu 
(w 2013 r. podpisano z tymi rodzinami umowy użyczenia lokali). W latach 2014–2015 
powstały kolejne cztery rodziny romskie i w związku z tym Gmina rozpoczęła proces 
adaptacji strychów w budynku wielorodzinnym na lokale mieszkalne. W 2015 r. w ramach 
tego procesu zaadaptowano trzy mieszkania, a na spotkaniu w październiku 2015 r. 
Romowie wskazali trzy rodziny, które wprowadzą się do tych mieszkań. Kolejna rodzina 
romska będzie brana pod uwagę przy przydziale zaadaptowanych mieszkań w drugim 
segmencie budynku wielorodzinnego. 

(dowód: akta kontroli str. 36-37, 170-173) 

W okresie 2014–2016 (I półrocze) w ramach Programu integracji Gmina nie realizowała na 
rzecz społeczności romskiej zadań w dziedzinach Zdrowie i Praca (wynagrodzenie 
asystenta edukacji romskiej finansowane było ze zwiększonej części oświatowej subwencji 
ogólnej, a zatrudnienie nauczyciela tańców romskich związane było z realizacją zadań 
z dziedziny Edukacja). 

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Gmina nie realizowała na rzecz społeczności romskiej 
działań w dziedzinie Zdrowie, ponieważ nie było takiej potrzeby – Romowie objęci są 
podstawową opieką zdrowotną w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym 
Funduszem Zdrowia przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej funkcjonujące na 
terenie Gminy. Natomiast odnośnie do zadań z dziedziny Praca, w tym ewentualnych 
szkoleń i kursów dla bezrobotnych lub kursów podnoszących umiejętności posługiwania się 
językiem polskim przez dorosłych Romów, Kierownik GOPS i Kierownik Referatu OAG 
wyjaśniły, że społeczność romska nie zgłaszała zainteresowania uczestnictwem 
w szkoleniach i kursach, a Romowie w ogóle nie wykazują chęci jakiejkolwiek edukacji, 
która wiązałaby się z koniecznością systematycznego uczestnictwa w zajęciach. Dodatkowo 
Kierownik GOPS wyjaśniła, że podczas regularnego monitorowania środowiska romskiego 
nie wystąpiły trudności w porozumiewaniu w języku polskim. GOPS podejmował działania 
zachęcające bezrobotnych Romów do dalszej edukacji, jednak dotychczas udało się 
doprowadzić tylko do ukończenia kursu palacza przez jednego Roma. Dzięki temu nie ma 
potrzeby obecnie zatrudniać palacza w budynku zamieszkałym przez Romów, ponieważ 
wykształcony palacz obsługuje kotłownię tego budynku na podstawie umowy 
z zamieszkałymi w nim Romami. Brak jest też ofert dla Romów z Powiatowego Urzędu 
Pracy w Nowym Targu. Związane na pewno to jest z powszechną opinią o znikomym 
zaangażowaniu Romów w wykonywanie pracy oraz z obserwacją ich pracy. Powszechna 
ich rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy wynika z tego, iż rejestracja ta jest jednym 
z warunków przyznania pomocy. 

Na „niezdyscyplinowanie i brak systematyczności pracowników pochodzenia romskiego” 
zwrócono również uwagę na spotkaniu poświęconym problemom społeczności romskiej, 
które odbyło się w Urzędzie w dniu 4 lutego 2015 r. z udziałem władz Gminy, organizacji 

                                                      
22  W Ochotnicy Górnej na osiedlu Gronie Gmina wybudowała budynek mieszkalny wielorodzinny dla Romów (o powierzchni 

użytkowej 575,4 m2) na podstawie pozwolenia z 14 czerwca 2005 r. wydanego przez Starostę Nowotarskiego oraz 
pozwoleń na użytkowanie z 4 lutego 2010 r. i 4 lutego 2013 r. wydanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Nowym Targu. Budynek wybudowano (częściowo) na nieruchomości gruntowej będącej współwłasnością 
czterech rodzin romskich zamieszkałych w Ochotnicy Górnej, które przekazały nieruchomość Gminie (w użyczenie) 
2 maja 2005 r. na cele budowy budynku mieszkalnego dla rodzin romskich. W wybudowanym budynku wyposażonym 
w instalację elektryczną, grzewczą c.o. oraz wodnokanalizacyjną znajdowało się 12 mieszkań (4 – o powierzchni 
użytkowej 47,2 m2, 4 – o pow. 38,4 m2, 2 – o pow. 50,9 m2,1 – o pow. 37,5 m2 i 1 – o pow. 50,5 m2), z których każde 
składało się z 1 lub 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Wyposażenie każdego mieszkalnia stanowiły: kompletna 
stolarka okienna i drzwiowa, lampy oświetleniowe i kompletny osprzęt elektryczny, ściany pomalowane, w pokojach na 
podłogach – panele, w kuchni i w przedpokoju – płytki gresowe, w łazience – na ścianach i podłogach – płytki ceramiczne; 
w kuchni – kuchenka na opał stały (tzw. angielka wraz z podgrzewaczem c.w.u.), zlewozmywak z baterią, w łazience: 
wanna i umywalka z baterią, muszla wc. Rada Gminy (załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/387/14 z 18.09.2014 r.) 
uchwaliła, że: lokale dla rodzin romskich będą przekazywane w użyczenie bez pobierania czynszu, a zadania Gminy 
z zakresu zarządu tym zasobem będą obejmowały: remonty, konserwację i modernizację lokali i budynków, utrzymanie 
w należytym stanie technicznym nieruchomości oraz znajdujących się w nich urządzeń komunalnych. W budynku 
zamieszkało 12 rodzin romskich na podstawie umów użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych (Gmina mieszkania 
przekazała: 6 rodzinom w lutym 2010 r. i 6 rodzinom - w marcu 2013 r.). Do obowiązków najemców należało: ponoszenie 
kosztów energii elektrycznej, ścieków, śmieci, proporcjonalnych kosztów energii elektrycznej za oświetlenie klatek 
schodowych, zapewnienie ogrzewania budynku. 
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działających na rzecz aktywizacji środowisk romskich i przedstawicieli społeczności 
romskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 5-12, 43-50, 184, 222-227, 268) 

W kontrolowanym okresie Gmina nie opracowała Lokalnego programu integracji społecznej 
Romów, o którym mowa w pkt 7.1 Programu integracji, co opisano szczegółowo w części 
wystąpienia pokontrolnego dotyczącej ustalonych nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 32-34) 

Gmina nie była kontrolowana przez uprawnione organy w zakresie prawidłowości realizacji 
zadań w ramach Programu integracji. 

(dowód: akta kontroli str. 326-329) 

Gmina prowadziła kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów romskich 
zamieszkałych na jej terenie. Wobec rodziców uczniów, którzy nie realizowali tych 
obowiązków, stosowano upomnienia, nakładano grzywny, wszczynano postępowania 
egzekucyjne, a nawet kierowano wnioski do sądu rejonowego o wydanie zarządzeń 
odnośnie małoletniego. 

W latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 frekwencja uczniów wynosiła 
w Szkole Podstawowej odpowiednio:73%, 84% i 71%, a w Gimnazjum – 28%, 56% i 75%. 
We wskazanych okresach średnia ocen uczniów romskich w Szkole Podstawowej mieściła 
się w przedziale od 2,3 do 2,7, w tym z języka polskiego od 2,0 do 2,9. W Gimnazjum 
średnia ocen kształtowała się na poziomie od 2,1 do 2,6, w tym z języka polskiego wyniosła 
w każdym z tych okresów 2,5. 

Kierownik GOPS wyjaśniła, że brak chęci do edukacji jest obecnie najbardziej palącym 
problemem społecznym w tym środowisku, ponieważ Romowie nie przywiązują wagi do 
nauki. Wskazała również, że rodzice nie widzą potrzeb kształcenia swoich dzieci, a ich 
edukacja kończy się przeważnie na gimnazjum, przy czym nawet grzywny w celu 
przymuszenia nie są w stanie zmusić do wykonywania obowiązku szkolnego. 

Gmina podejmowała działania zmierzające do zwiększenia frekwencji uczniów romskich: 

 w kontrolowanym okresie Szkoła podstawowa zatrudniała asystenta romskiego, którego 
zadaniem była m.in. kontrola frekwencji uczniów oraz budowa wśród uczniów romskich 
pozytywnego obrazu szkoły oraz korzyści płynących z wykształcenia, 

 w 2015 r. dla czterech uczniów Gimnazjum zakupiono nagrody rzeczowe za wysoką 
frekwencję na lekcjach. 

Ponadto ustalono, że w 2014 r. Gmina zachęciła jedną z uczennic romskich do podjęcia 
nauki w szkole zawodowej (w zawodzie kucharz) przy Ochotniczym Hufcu Pracy 
w Szczawnicy. Uczennica nie ukończyła jednak tej szkoły, a jej edukacja zakończyła się na 
drugim roku nauki w momencie osiągnięcia pełnoletności. 

W związku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów romskich, nauczyciele 
ww. szkół posiadali uprawnienia w tym zakresie, a także w dziedzinie: oligofrenopedagogiki, 
terapii rodzinnej i terapii uzależnień, przemocy wobec dzieci w rodzinach wiejskich. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-12, 180, 219, 251-267) 

Gmina monitorowała młodsze dzieci romskie w celu zachęcenia rodzin do skorzystania 
z edukacji przedszkolnej. Kierownik Referatu OAG wyjaśniła, że oferta taka nie była 
aprobowana przez rodziny romskie, nawet w 2012 r., kiedy zapewniono tym dzieciom 
dowożenie, wyżywienie i wyprawkę szkolną – w ramach projektu unijnego. Niektóre rodziny 
zaakceptowałyby udział swoich dzieci w wychowaniu przedszkolnym pod warunkiem 
zatrudnienia matek w charakterze asystentek romskich. Nie przyniosły również efektu 
deklaracje wójta romskiego, który zobowiązał się w dniu 4 lutego 2015 r., że postara się 
przekonać matki do edukacji przedszkolnej dla najmłodszych Romów. 

(dowód: akta kontroli str. 222-225, 268) 

Oprócz zadań realizowanych w ramach Programu integracji, Gmina w okresie objętym 
kontrolą podejmowała również inne działania na rzecz społeczności romskiej. 

Sfinansowano niektóre koszty eksploatacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
zamieszkałego przez Romów: 15,3 tys. zł – za oświetlenie klatek schodowych (6 tys. zł 
w 2014 r., 6,7 tys. zł w 2015 r., 2,6 tys. zł w I półroczu 2016 r.); 6,6 tys. zł – za wykonanie 
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monitoringu wizyjnego w 2016 r. oraz 0,7 tys. zł – za przegląd przewodów kominowych 
i wentylacyjnych w 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 211-212) 

Wszystkich Romów objęto pomocą społeczną – 74 osoby zamieszkujące w 2015 r. były 
beneficjentami 15 rodzajów pomocy społecznej23 udzielonej 392 razy na kwotę ogółem 
216,3 tys. zł (172,6 tys. zł z budżetu państwa, 43,7 tys. zł ze środków własnych Gminy). 
W latach 2014 i 2016 (I połowa) w Gminie mieszkało odpowiednio 70 i 76 Romów (0,8% 
i 0,9% mieszkańców Gminy). Udzielono im w 2014 r. 15 rodzajów pomocy społecznej 
(349 razy) na kwotę 212,5 tys. zł (164 tys. zł z budżetu państwa, 48,5 tys. zł ze środków 
własnych Gminy); a w 2016 r. (I połowa) udzielono Romom 14 rodzajów pomocy (276 razy) 
na kwotę 181,1 tys. zł (164,7 tys. zł z budżetu państwa, 16,4 tys. zł ze środków własnych 
Gminy). 

 (dowód: akta kontroli str. 5-12, 110-116) 

Romowie byli zatrudniani24 przez Urząd i przez Zakład Gospodarki Komunalnej25 oraz przez 
Szkołę Podstawową26. W latach 2013–2014 (w każdym roku) siedmiu Romów było 
aktywnych zawodowo, w 2015 r. – sześciu, a w 2016 r. (I półrocze) – dwóch. 

Radny Rady Gminy (przedsiębiorca z Ochotnicy Górnej) zatrudniał jednego Roma przez 
okres 2015–2016 oraz dwóch w 2015 r. (przez okres 2 i 6 miesięcy). 

Według wyjaśnień Sekretarza Gminy zmniejszenie liczby Romów aktywnych zawodowo 
wynikało z ich niewielkiego zainteresowania stałą pracą, a wyjątkiem jest jedna osoba z tej 
społeczności zatrudniona od 2013 r. w charakterze asystentki edukacji romskiej. 

Z tytułu zatrudniania Romów Gmina poniosła koszty w łącznej wysokości 59,4 tys. zł 
(15,3 tys. zł w 2013 r., 14,9 tys. zł w 2014 r., 21,3 tys. zł w 2015 r., 7,9 tys. zł w I półroczu 
2016 r.). 

 (dowód: akta kontroli str. 5-12, 213-227) 

Ponadto Romowie byli angażowania w prace społecznie użyteczne27 – siedmiu w 2013 r., 
pięciu w 2015 r. oraz siedmiu w I półroczu 2016 r. Kierownik GOPS oświadczyła, 
że w 2014 r. Romowie mieli możliwość skorzystania ze stażu i pracy w Niemczech, dlatego 
nie wzięli udziału w pracach społecznie użytecznych.  

Z tytułu wykonywania tych prac Gmina poniosła koszty łącznie w wysokości 17,2 tys. zł 
(6,3 tys. zł w 2013 r., 9,7 tys. zł w 2015 r. i 1,2 tys. zł w I półroczu 2016 r.).  

 (dowód: akta kontroli str. 228-235) 

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. 

W odpowiedzi na pytanie kontrolera NIK dotyczące przyczyn nieopracowania Lokalnego 
programu integracji społecznej Romów Wójt przedłożył wyjaśnienia złożone przez 
Kierownika Referatu OAG i Kierownika GOPS, w których wskazano, że biorąc pod uwagę 

                                                      
23  Zasiłek stały; zasiłek okresowy; zasiłek celowy na częściowe pokrycie kosztów leczenia, leków, opału, odzieży i obuwia; 

posiłek w szkole; zasiłek celowy na zakup żywności; żywność; dodatek mieszkaniowy; dodatek energetyczny; zasiłek 
pielęgnacyjny; jednakowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka; zasiłek rodzinny wraz z dodatkami; świadczenie 
pielęgnacyjne; składka na ubezpieczenie społeczne opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne; stypendia 
szkolne; dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników na 
rok szkolny 2015/2016. 

24  Na podstawie umów zwieranych ze Starostą Nowotarskim, reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Nowym Targu.  

25  Odbywanie stażu przez bezrobotnego na stanowisku robotnik gospodarczy. 
26  Asystent edukacji romskiej, zatrudniony na podstawie umowy o pracę. 
27  Na podstawie porozumień zwieranych ze Starostą Nowotarskim (reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Nowym Targu) i w oparciu o roczne plany potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. 
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skalę działań Gminy na rzecz społeczności romskiej do roku 2014 oraz obawy o to, aby 
społeczność romska nie zaczęła być postrzegana jako grupa konkurencyjna dla pozostałej 
części społeczności gminnej, Gmina „skorzystała z możliwości nietworzenia lokalnego 
programu na rzecz społeczności romskiej”. Ponadto zaznaczono, że obecnie, chcąc 
zachować politykę spójności, aby nie eskalować konfliktu, a jednocześnie starać się małymi 
krokami integrować społeczność romską z pozostałymi mieszkańcami, Gmina skierowała 
działania na najmłodszych Romów poprzez szkoły. Program integracji sugeruje tworzenie 
lokalnych programów na trzy lata, dlatego też Gmina nie wyklucza w przyszłości uchwalenia 
takiego programu. 

 (dowód: akta kontroli str. 32-34) 

NIK zauważa, że realizowane w poszczególnych latach kontrolowanego okresu przez 
Gminę zadania w ramach Programu integracji nie miały charakteru kompleksowego 
i 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, niezawężające 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. 

(dowód: akta kontroli str. 5-12, 179-184) 

2. Rezultaty osiągnięte w ramach Programu integracji 

2.1. Efekty rzeczowe realizowanych zadań 

W wyniku realizacji w latach 2014–2015 zadań określonych w porozumieniach z Ministrem 
Edukacji Narodowej oraz Wojewodą Małopolskim uzyskano niżej wymienione efekty 
rzeczowe: 

 w dziedzinie Edukacja:  
 w 2014 r. dla 13 uczniów Szkoły Podstawowej zakupiono podręczniki i przybory 

szkolne, obuwie i stroje sportowe, mundurki szkolne, a siedmiu uczniom Gimnazjum 
zakupiono podręczniki i przybory szkolne, 

 w 2015 r. dla 12 uczniów Szkoły Podstawowej zakupiono podręczniki i przybory 
szkolne, obuwie i stroje sportowe, opłacono za nich składki ubezpieczenia NW, 
sfinansowano im uczestnictwo w wyjeździe integracyjnym (na spektakl do Teatru 
Groteska w Krakowie połączony z warsztatami), zatrudniono nauczyciela tańców 
romskich; ośmiu uczniom sfinansowano pobyt na integracyjnej kolonii letniej nad 
Jeziorem Żywieckim; dla sześciu uczniów zakupiono komplety strojów romskich; 
ponadto dla ośmiu uczniów Gimnazjum zakupiono podręczniki i przybory szkolne, 
mundurki szkolne, opłacono za nich składki ubezpieczenia NW, dla czterech uczniów 
zakupiono nagrody rzeczowe za wysoką frekwencję na lekcjach (tablety, 
magnetofony i pendrive). 

 w dziedzinie Mieszkalnictwo:  
 w 2014 r. dokończono odbudowę kładki pieszo-jezdnej z dojazdem do osiedla 

romskiego, 
 w 2015 r. przebudowano jedną część nieużytkowanego poddasza w budynku 

wielorodzinnym na osiedlu romskim, poddasze zaadaptowano na 3 mieszkania, 
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które przekazano w marcu 2016 r. trzem rodzinom romskim liczącym łącznie 
13 osób. Zaadaptowane mieszkania miały powierzchnię - 44,9 m2, 36,9 m2, 28,4 m2 
i każde składało się z jednego lub dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. 
Standard wyposażenia był taki sam jak pozostałych mieszkań w tym budynku. 
Ponadto ogrodzono obszar osiedla romskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 5-12, 45-46, 129-148, 179-184) 

Na koniec czerwca 2016 r. sytuacja mieszkaniowa rodzin romskich zamieszkałych 
w Ochotnicy Górnej na osiedlu Gronie była dobra. Spośród 17 rodzin romskich 
funkcjonujących na terenie Gminy 15 rodzin zamieszkało w ww. budynku mieszkalnym 
(wielorodzinnym), a jedna rodzina mieszkała w odrębnym domu jednorodzinnym. 

W związku wnioskiem jednej rodziny romskiej o przydział mieszkania (skierowanym do 
Rady Gminy w 2015 r.), Wójt zobowiązał się wystąpić w 2016 r. do Wojewody 
Małopolskiego o dotację na sfinansowanie adaptacji drugiej części poddasza budynku 
wielorodzinnego na kolejne mieszkania dla Romów (3 lokale mieszkalne). 

(dowód: akta kontroli str. 5-12, 45-46, 110-115, 170-173) 

Oględziny osiedla romskiego potwierdziły, że rodziny romskie mieszkały w budynku 
mieszkalnym, wielorodzinnym oraz w domu jednorodzinnym. Budynek wielomieszkaniowy 
jest nowym obiektem dwukondygnacyjnym, wolnostojącym, murowanym, składającym się 
z dwóch segmentów (części zachodniej i części wschodniej) wraz z poddaszem 
zaadoptowanym na trzy mieszkania. Na elewacjach budynku znajdowały się kamery 
monitoringu wizyjnego. Lokale mieszkalne na poddaszu (kuchnie, pokoje) były czyste 
i zadbane. Znajdowało się w nich wyposażenie przekazane w użyczenie oraz funkcjonalne 
meble, dywaniki, pościel, sprzęt AGD i RTV. W domu jednorodzinnym zamieszkałym przez 
jedną rodzinę romską pomieszczenia mieszkalne były również czyste i zadbane. Obszar, 
na którym usytuowano ww. obiekty, był ogrodzony płotem z przęseł metalowych. Na drodze 
gminnej prowadzącej do osiedla romskiego z drogi powiatowej nr 25 404 Harklowa-Knurów-
Tylmanowa (w km 14+580) w obszarze koryta potoku Ochotnica znajduje się most 
żelbetowy o długości około 15 m, z jezdnią o szerokości około 3 m, jednostronnym 
chodnikiem o szerokości około 1 m oraz obustronnymi gzymsami ochronnymi (metalowymi). 
Społeczność romska wyrażała swoje zadowolenie z warunków zamieszkania zapewnionych 
przez Gminę w porównaniu do innych miejscowości. 

(dowód: akta kontroli str. 129-148) 

Działania Gminy w dziedzinie Mieszkalnictwo nie wywołały konfliktów między społecznością 
romską a pozostałymi mieszkańcami Gminy. Kierownik GOPS wyjaśniła, że dotychczasowa 
współpraca GOPS z Romami układa się w miarę dobrze. Stwierdziła też, że na pewno 
Romowie są grupą bardzo trudną do współpracy, ponieważ rządzi się ona swoimi 
odrębnymi i nie do końca poznanymi prawami, ale jeżeli zaakceptuje się ich odrębności, 
to współpracuje się z nimi podobnie jak z pozostałymi mieszkańcami z grupy szczególnego 
ryzyka społecznego. 

Wójt wyjaśnił, że mieszkańcy Gminy w nieformalnych rozmowach zwracają uwagę na 
niewspółmierną skalę pomocy udzieloną Romom w zakresie edukacji i mieszkalnictwa 
w porównaniu do pozostałych mieszkańców Gminy. 

Do Urzędu nie wpłynęły żadne skargi odnośnie działań wykonywanych na rzecz 
społeczności romskiej. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-12, 296-299) 

2.2. Stopień realizacji założonych wskaźników Programu 
integracji 

W latach 2014–2015 Gmina zrealizowała zadania w ramach Programu integracji 
w dziedzinie Edukacja i Mieszkalnictwo, a w 2016 r. zaplanowała do realizacji (zawarto 
stosowne porozumienia) zadania z dziedziny Edukacja.  

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.  
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Frekwencja dzieci pochodzenia romskiego w Programie integracji (miernik wiodący 
w Dziedzinie I: Edukacja) kształtowała się w latach 2014–201628 poniżej przewidzianej 
wartości docelowej i wyniosła odpowiednio 54,2%, 66,7% i 78,9% (w Programie integracji 
założono wzrost poziomu tego miernika z 64% do 81%). Podkreślić jednak należy tendencję 
wzrostową w tym aspekcie, która w 2016 r. niemal osiągnie założony poziom docelowy. 
Z kolei poziom doposażenia uczniów pochodzenia romskiego objętych działaniami 
w ramach Programu integracji był wyższy niż przyjęta wartość docelowa i wynosił 100% 
w latach 2014–2016 (w Programie integracji założono wzrost poziomu tego miernika z 70% 
do 73%). W kontrolowanym okresie od 12 do 15 uczniów przypadało na jednego asystenta 
edukacji romskiej, a zatem osiągnięto docelową wartość tego miernika (w Programie 
integracji założono spadek poziomu tego miernika z 29 do 23). Nie osiągnięto natomiast 
zaplanowanej wartości miernika odnoszącego się do frekwencji dzieci pochodzenia 
romskiego pobierających naukę w placówkach szkolnictwa specjalnego. W kontrolowanym 
okresie miernik ten mieścił się w przedziale od 13,3% do 16,7% (w Programie integracji 
założono spadek poziomu tego miernika z 9% do 7%). W latach 2014–2016 (I półrocze) 
nie aplikowano do systemów stypendialnych realizowanych dla uczniów lub studentów 
pochodzenia romskiego29, a także nie korzystano z dopłat do edukacji przedszkolnej. 

W 2014 r. Gmina nie realizowała zadań dotyczących infrastruktury mieszkaniowej dla 
Romów. Natomiast frekwencja Romów, którym remontowano lub przyznano nowe 
mieszkania (Dziedzina II: Mieszkalnictwo), wyniesie w latach 2015–201630 9,5% i 17,1% 
(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 2014–2016 kształtowała się poniżej przewidzianej 
wartości docelowej i wyniosła odpowiednio 2,9%, 5,9% i 6,7% (w Programie integracji 
założono wzrost poziomu tego miernika z 5,2% do 10%). Wzrost wartości tego miernika 
wynikał z zatrudnienia asystenta edukacji romskiej (w całym okresie), a dodatkowo w latach 
2015-2016 podpisania umowy z instruktorem tańca romskiego. Liczba Romów aktywnych 
zawodowo przypadająca na jedno miejsce pracy utworzone w ramach zadań Programu 
integracji (zatrudnienie nauczyciela tańców romskich) wyniosła 30 w 2015 r. i 34 w 2016 r. 
Tym samym nie osiągnięto w tym okresie zaplanowanej wartości docelowej (w Programie 
integracji założono zmniejszenie poziomu tego miernika z 31 do 17 osób). 
W kontrolowanym okresie nie osiągnięto również 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 
nie organizowała takich szkoleń. 

Na terenie Gminy nie były prowadzone w ramach Programu integracji badania 
profilaktyczne i szczepienia ochronne dla społeczności romskiej. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-12, 300-302, 311-320) 

 

IV. Wnioski 
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 Najwyższej Izbie 
Kontroli31, wnosi o podjęcie działań w celu opracowania Lokalnego programu integracji 
społecznej Romów, a następnie realizację zaplanowanych w nim działań. 

  

                                                      
28  Dla 2016 r. podano przewidywaną wartość tego miernika. 
29  Było to spowodowane niską średnią ocen uczniów, uniemożliwiająca aplikowanie do systemów stypendialnych oraz 

brakiem studentów wśród społeczności romskiej. 
30  Dla 2016 r. podano przewidywaną wartość tego miernika. 
31  Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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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 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 wykorzystania 
sformułowanej uwagi i 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 05 października 2016 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Andrzej Lis 
Specjalista kontroli państwowej 
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