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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 

Kontrolerzy 1. Antoni Radzięta, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli 
nr LKR/64/2016 z 24 czerwca 2016 r. oraz nr LKR/109/2016 z 15 września 2016 r. 

2. Mariusz Gorczyca, doradca ekonomiczny, legitymacja nr 168822. 
(dowód: akta kontroli str. 1-2, 790-791) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ (Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jan Smarduch, Wójt Gminy Nowy Targ (Wójt) 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Gmina Nowy Targ (Gmina) prawidłowo realizowała zadania w ramach Programu integracji 
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–20204 (Program integracji) w obrębie trzech 
z czterech podstawowych dziedzin przewidzianych w tym Programie (Edukacja, 
Mieszkalnictwo, Praca).  

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 zadań z dziedziny Zdrowie, a zadania z dziedziny Praca były 
realizowane tylko w 2015 r.  

W kontrolowanym okresie Gmina realizowała lub zaplanowała do realizacji 14 zadań, 
uzyskując dotacje z budżetu państwa w łącznej wysokości 618 320 zł. W ramach zadań 
w dziedzinie Edukacja w szczególności zakupiono dla uczniów romskich podręczniki 
i przybory szkolne, obuwie i stroje sportowe, opłacono za nich składki ubezpieczenia NW, 
utworzono świetlicę edukacyjną dla uczniów, zorganizowano wyjazdy integracyjne, a także 
sportowe zajęcia integracyjne. 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 wyniki w nauce 
uczniów romskich (średnia ich ocen) wskazują na potrzebę podejmowania dalszych działań 
z zakresu edukacji. W 2015 r. w dziedzinie Praca Gmina zorganizowała kurs prawa jazdy 
kat. B oraz warsztaty, które m.in. obejmowały zajęcia z języka polskiego, zajęcia 
komputerowe i motywacyjno-integracyjne, komunikację interpersonalną z aktywnymi 
technikami poszukiwania pracy oraz podstawy prawa obywatelskiego (w zadaniach tych 
uczestniczyło 8 osób ze społeczności romskiej, przy czym do czasu zakończenia kontroli 
NIK żadna z osób nie uzyskała prawa jazdy). W celu poprawy warunków mieszkaniowych 

                                                      
1  Okres objęty kontrolą lata 2014–2016 (do czasu zakończenia kontroli). 
2  Zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 2 w związku z art. 66a pkt 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 

o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677) doradcy ekonomiczni 
przeprowadzają kontrolę na podstawie legitymacji służbowej. 

3  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby 
nadmiernie utrudnione albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną 
o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę opisową. 

4  Program przyjęty uchwałą nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. 
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społeczności romskiej Gmina w 2015 r. przeprowadziła remonty trzech budynków 
mieszkalnych i wymianę pieców c.o. w kolejnych trzech budynkach (łącznie zadaniami tymi 
objęto 28 osób ze społeczności romskiej), a na 2016 r. zaplanowała budowę budynku 
mieszkalnego w Nowej Białej, który zabezpieczy potrzeby mieszkaniowe dla ośmiu osób. 

Gmina wywiązała się z obowiązków sprawozdawczych i rozliczyła dotacje na realizację 
zadań w ramach Programu integracji zgodnie z warunkami określonymi w zawartych 
porozumieniach, a otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 
Natomiast w przypadku sprawozdań z realizacji w 2015 r. dwóch zadań inwestycyjnych 
stwierdzono, że zawierały one w części nieprawidłowe dane, a dodatkowo opisy 
zamieszczone na sześciu dowodach źródłowych dotyczących wykonania tych zadań nie 
odpowiadały stanowi faktycznemu. Ponadto stwierdzono, że Gmina w 2015 r. dokonała 
zapłaty za wykonanie zadania pn. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Romów w Gminie 
Nowy Targ w pełnej kwocie określonej umową, pomimo że nie posiadała dokumentów 
potwierdzających wykonanie tego zadania w zaplanowanym zakresie. Nieprawidłowości te 
nie miały jednak negatywnego wpływu na zasadniczy cel podejmowanych działań, którym 
jest zwiększenie integracji społeczności romskiej.  

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. Faktycznie zadania na rzecz społeczności romskiej 
w okresie objętym kontrolą wykonywało czterech pracowników Urzędu zatrudnionych 
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str. 538, 540, 541, 655-660) 

Wójt wyjaśnił, że w Regulaminie organizacyjnym Urzędu oraz w zakresach czynności 
pracowników tego Urzędu nie określono obowiązków w zakresie społeczności romskiej, 
ponieważ różnorodność realizowanych zadań związanych z Programem integracji 
nie pozwala na wyodrębnienie jednego stanowiska przypisanego wyłącznie do tego tematu. 
Poszczególni pracownicy realizowali wymagane zadania w zakresie swoich kompetencji. 

 (dowód: akta kontroli str. 538, 540, 542) 

Oprócz pracowników Urzędu zadania na rzecz społeczności romskiej na terenie Gminy 
realizowane były przez czterech pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowym Targu (GOPS), a także dwóch pracowników Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół w Nowym Targu (ZEAS). 

 (dowód: akta kontroli str. 540, 774) 

Opis stanu 
faktycznego 
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Według stanu na koniec 2015 r. na terenie Gminy zamieszkiwało 23 648 osób, w tym 
społeczność romska stanowiła 0,3% populacji (79 osób – 26 rodzin). Gmina dysponowała 
informacjami o liczbie mieszkańców należących do społeczności romskiej w wyniku 
przeprowadzonych wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych GOPS. Dane 
takie pozyskiwane były także przez GOPS w związku z korzystaniem przez Romów 
ze świadczeń pomocy społecznej. Wójt wyjaśnił, że pracownicy GOPS na bieżąco 
rozpoznają potrzeby rodzin romskich, udzielając im pomocy finansowej, rzeczowej oraz 
szeroko rozumianej pracy socjalnej. Potrzeby społeczności romskiej były także 
rozpoznawane w związku z realizacją Programu integracji.  

 (dowód: akta kontroli str. 513, 517-519, 523, 537, 539, 542-546, 672-703, 777) 

W latach 2014–2016 (I połowa) Rada Gminy nie podejmowała uchwał związanych 
z działalnością na rzecz społeczności romskiej. Na sesjach Wójt przedkładał (w ramach 
sprawozdania z działalności Wójta i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym) informacje 
związane z działalnością w ramach Programu integracji. Informacje te – jak wyjaśnił 
pracownik Urzędu, do którego należą wszelkie sprawy dotyczące obsługi Rady Gminy 
i Komisji Rady Gminy – nie wywoływały dyskusji radnych na sesjach. Jedynie w protokole 
z sesji z 24 lutego 2016 r. zawarto wzmiankę dotyczącą tematyki romskiej. Na sesji tej Wójt 
poinformował, że 20 stycznia 2016 r. przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie (MUW) przeprowadzili kontrolę projektu pn. Remonty budynków mieszkalnych 
w miejscowości Ostrowsko oraz przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na 
budowę. W protokole z sesji zaznaczono, że jeden z radnych zwrócił się do Wójta o więcej 
informacji na temat Programu integracji, w tym zadań dotyczących wsi Nowa Biała (zadania 
inwestycyjne związane z zaspokojeniem potrzeb Romów mieszkających w miejscowości 
Nowa Biała zostały zaplanowane do realizacji przez Gminę na 2016 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 623-631, 377, 378) 

W okresie objętym kontrolą żadna organizacja oraz instytucja pozarządowa nie realizowała 
zadań na rzecz społeczności romskiej. W latach 2014–2016 (I półrocze) na terenie Gminy 
nie funkcjonowały organizacje i instytucje pozarządowe, które zwracałyby się do Gminy 
w celu nawiązania współpracy na rzecz społeczności romskiej.  

(dowód: akta kontroli str. 538, 542, 775) 

Pracownicy Urzędu realizujący zadania na rzecz społeczności romskiej nie uczestniczyli 
w szkoleniach z zakresu zasad i procedur obowiązujących przy realizacji Programu 
integracji lub dotyczących tematyki mniejszości narodowych i etnicznych, w tym 
społeczności romskiej. 

Troje pracowników GOPS uczestniczyło w 2013 r. w dwudniowym szkoleniu 
pn. Organizowanie społeczności lokalnej – aktywna pomoc społeczna, uwzględniającym 
tematykę integracji i pracy ze społecznością romską. Ponadto w 2014 r. jeden pracownik 
GOPS wziął udział w spotkaniu organizowanym przez MUW. Spotkanie to miało charakter 
informacyjno-organizacyjny i poświęcone było zagadnieniom związanym ze społecznością 
romską oraz na temat możliwości aplikowania o środki w ramach Programu integracji. 
Również w 2014 r. jeden pracownik ZEAS uczestniczył w szkoleniu, zorganizowanym przez 
MUW, dotyczącym zasad i procedur obowiązujących przy realizacji Programu integracji. 

(dowód: akta kontroli str. 538, 541, 542) 

W latach 2014–2016 naliczona dodatkowa kwota części oświatowej subwencji ogólnej, 
z uwzględnieniem liczby uczniów pochodzenia romskiego, wyniosła odpowiednio: 
175 417 zł, 157 760 zł i 140 819 zł. Kwoty te przekazywane były na rachunek bankowy 
ZEAS łącznie z innymi środkami zaplanowanymi w budżecie dla szkół, a następnie 
wydatkowane z tego rachunku na podstawie rachunków/faktur i dokumentów płacowych, 
dostarczanych przez dyrektorów poszczególnych szkół. Zwiększona część oświatowa 
subwencji ogólnej została wykorzystana na: organizację zajęć wyrównawczych dla uczniów 
romskich; sfinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta edukacji romskiej w Szkole 
Podstawowej w Ostrowsku; organizację zajęć opiekuńczych w trakcie dowozu dzieci 
romskich na zajęcia nauki pływania, opieki w trakcie pobytu dzieci na kolonii letniej, zajęcia 
rewalidacyjne wspomagające rozwój dziecka. 

 (dowód: akta kontroli str. 513, 519, 522, 614-622, 706) 
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W okresie objętym kontrolą Gmina nie realizowała projektów na rzecz społeczności romskiej 
w ramach tzw. Komponentu romskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. 

(dowód: akta kontroli str. 542) 

Zdaniem NIK liczebność społeczności romskiej na terenie Gminy w powiązaniu ze skalą 
realizowanych na jej rzecz zadań z zakresu pomocy społecznej, edukacji, kultury, 
mieszkalnictwa i integracji uzasadnia wyznaczenie komórki lub komórek organizacyjnych 
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. Dodatkowo nieprawidłowości opisane w pkt 1.2. wystąpienia pokontrolnego 
wskazują na potrzebę przypisania odpowiednim pracownikom służb finansowo-księgowych 
obowiązków związanych ze sporządzaniem i weryfikacją sprawozdań, a także finansowym 
rozliczeniem zadań realizowanych na rzecz społeczności romskiej.  

1.2. Zadania realizowane przez Gminę na rzecz społeczności 
romskiej 

Gmina pozyskiwała dane o społeczności romskiej zamieszkującej na jej terenie z GOPS. 
Według stanu na koniec 2015 r. na terenie Gminy zamieszkiwało 26 rodzin romskich 
składających się z 79 osób (w tym 40 kobiet i 39 mężczyzn), co stanowiło 0,3% ogólnej 
liczby ludności zamieszkującej teren Gminy. Nieletnich, tj. do 18 roku życia, zamieszkiwało 
34 osoby. W wieku produkcyjnym było 41 osób, z czego 31 stanowili bezrobotni. Spośród 
społeczności romskiej zamieszkującej na obszarze Gminy w 2015 r. 25 osób posiadało 
wykształcenie podstawowe, cztery ponadpodstawowe (żadna osoba nie posiadała 
wykształcenia wyższego), a 12 nie ukończyło szkoły podstawowej.  

(dowód: akta kontroli str. 513, 519, 537, 777) 

GOPS w latach 2014–2016 (I półrocze) przeprowadzał wywiady środowiskowe w rodzinach 
romskich, na podstawie których określał ich potrzeby i oczekiwania. W wymienionym 
okresie w rodzinach romskich przeprowadzono łącznie 198 wywiadów środowiskowych, 
w tym w poszczególnych latach odpowiednio: 86, 85, 27. Wywiadami tymi pracownicy 
socjalni GOPS dokonywali rozeznania sytuacji poszczególnych rodzin, dokumentując te 
czynności zapisami w kwestionariuszach rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

W latach 2014–2016 (I półrocze) GOPS udzielił w ramach pomocy rzeczowej i zasiłków 
z pomocy społecznej wsparcia rodzinom romskim w łącznej kwocie 156 843,75 zł 
(64 484,04 zł w 2014 r., 64 339,55 zł w 2015 r. oraz 28 020,16 zł w I półroczu 2016 r.), 
z czego: 

 pomoc rzeczowa – dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania – w łącznej kwocie 35 912,50 zł, z której skorzystało odpowiednio 
19, 19 i 16 dzieci, 

 zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania w łącznej kwocie 10 800,00 zł udzielony 12 dzieciom w każdym roku, 

 zasiłki stałe w łącznej kwocie 4.224,42 zł udzielone jednej rodzinie w latach 2014–2015 
oraz dwóm rodzinom w I półroczu 2016 r., 

 zasiłki okresowe w łącznej kwocie 37.138,48 zł udzielone odpowiednio 32, 34 i 24 
osobom, 

 zasiłki celowe i celowe specjalne w łącznej kwocie 68 768,35 zł udzielone odpowiednio 
67, 58 i 38 osobom. 

Ponadto w ramach świadczeń rodzinnych i pozostałych świadczeń z pomocy społecznej 
rodzinom romskim udzielono wsparcia w wysokości 358 533,63 zł (124 473,33 zł w 2014 r., 
124 769,00 zł w 2015 r. i 109 291,30 zł w I półroczu 2016 r.), z czego: 

 świadczenia rodzinne w wysokości 209 427,30 zł, 

 świadczenie wychowawcze w wysokości 40 500,00 zł, 

 świadczenie z funduszu alimentacyjnego w wysokości 94 513,33 zł,  

 stypendia szkolne o charakterze socjalnym w wysokości 14 093,00 zł. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Łącznie wypłacone przez Gminę w okresie 2014 – I półrocze 2016 świadczenia rodzinne 
i świadczenia z pomocy społecznej na rzecz społeczności romskiej wyniosły 515 377,38 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 672-688, 704-705, 794)  

Przygotowując wnioski na realizację zadań Programu integracji na lata 2015 i 2016, Urząd 
wraz z GOPS i ZEAS organizował spotkania z mieszkańcami pochodzenia romskiego 
w celu rozpoznania ich potrzeb w zakresie mieszkalnictwa, edukacji, pracy i zdrowia, 
a także przeprowadzał wizje w terenie. Spotkania odbyły się 1, 9, 14, 15 stycznia 2015 r. 
oraz 21 października 2015 r. Na spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie 15 stycznia 2015 r. 
omówiono tematy dotyczące możliwości aktywizacji na rynku pracy, zdrowia i udziału 
społeczności romskiej w Programie integracji oraz sporządzono listę chętnych do udziału 
tym w Programie, ze wskazaniem przez te osoby kierunków aktywizacji, którymi byli 
zainteresowani. Na etapie planowania oraz realizacji zadań w ramach Programu integracji 
w zakresie oświaty włączono do współpracy osoby ze strony przedstawicieli społeczności 
romskiej, których zadaniem było rozeznanie potrzeb dzieci romskich w zakresie wyprawki 
szkolnej oraz asystenta romskiego, do którego należała pomoc i przekazywanie informacji 
o brakach w zakresie pomocy dydaktycznych (kredki, zeszyty, farby, itp.) dzieci romskich 
w szkole podstawowej i gimnazjum w Ostrowsku. 

(dowód: akta kontroli str. 513, 518-519, 539, 542-543, 553-598, 604-608)  

W zakresie potrzeb mieszkaniowych (remonty, zakup mieszkań) rodzin społeczności 
romskiej Gmina posiadała rozeznanie na podstawie bieżącego monitorowania sytuacji 
społeczności romskiej przez pracowników socjalnych GOPS. Ponadto w 2015 r. wpłynęły do 
Gminy pisma od sześciu rodzin romskich oraz dwa pisma zbiorowe z prośbą o pomoc 
w ramach Programu integracji, w tym: 

 pismo z 15 stycznia 2015 r. o zakup paneli ściennych, podłogowych oraz styropianu na 
ocieplenie budynku, który został zalany i nie nadaje się do zamieszkania ze względu na 
dużą wilgoć – pisma w tej sprawie wpłynęły od dwóch osób;  

 pismo z 28 stycznia 2015 r. o przeprowadzenie remontu domu (tj. wymiana okien, 
remont łazienki, ocieplenie budynku, wymiana pokrycia dachu, podłogi i pieca) – prośba 
została uzasadniona tym, że budynek w okresie zimowym nie nadaje się do 
zamieszkania, a wnioskodawcy nie stać finansowo na wykonanie tych prac, gdyż jest 
bez pracy; 

 pismo z 23 czerwca 2015 r. o przeprowadzenie remontu domu (tj. zakup pieca 
grzewczego i paneli, remont łazienki oraz ocieplenie budynku) – prośba została 
uzasadniona tym, że wnioskodawca spodziewa się dziecka, w okresie zimowym 
w budynku jest bardzo zimno i cała rodzina w tym okresie przebywa w jednym 
pomieszczeniu – tam gdzie jest zamontowany piec; 

 pismo z 21 lipca 2015 r., do którego załączono 17 wniosków o zaopatrzenie 
mieszkańców w materiały budowlane i przeprowadzenie robót budowlanych; 

 pismo z 21 października 2015 r. o remont domu – prośba została uzasadniona tym, 
że czwórka dzieci (w tym dwoje niepełnosprawnych) śpi w jednym, ciasnym pokoju, brak 
jest należytych warunków do nauki; a posiadane piętro budynku jest w surowym stanie, 
które wymaga generalnego remontu; 

 pismo z 20 października 2015 r. o budowę budynku mieszkalnego – prośba została 
uzasadniona złym stanem technicznym obecnego budynku, nienadającym się do 
zamieszkania oraz trudną sytuacją materialną (wskazano, że budynek składa się 
z jednego pokoju oraz kuchni i nie ma możliwości, aby pomieściła się w nim cała 
sześcioosobowa rodzina); 

 pismo z 21 października 2015 r. o remont mieszkania (otynkowanie ścian w pokojach, 
wymiana paneli podłogowych i drzwi oraz ocieplenie budynku) – prośba została 
uzasadniona tym, że dom został zniszczony przez powódź. 

(dowód: akta kontroli str. 544, 561-571, 672-686) 

Wójt wyjaśnił, że przygotowując w 2015 roku wniosek w ramach Programu integracji 
dokonano analizy sytuacji mieszkaniowej osób z tej społeczności pod względem możliwości 
udzielenia pomocy w zakresie mieszkalnictwa. W styczniu 2015 r. zostało zorganizowane 
spotkanie z mieszkańcami osiedla romskiego z Ostrowska i Nowej Białej, podczas którego 
zostały wstępnie wytypowane rodziny, którym należy udzielić pomocy oraz budynki 
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przeznaczone do remontu. Po tym terminie wpłynęło do Urzędu jeszcze kilka wniosków od 
rodzin romskich z prośbami o dalsze remonty. Nie wszystkie prośby zostały uwzględnione 
ze względu na ograniczone środki finansowe, wniesienie podań po terminie złożenia 
wniosku przez Gminę w MUW lub konieczność posiadania pozwoleń na budowę dla robót 
proponowanych we wnioskach. Wójt wskazał również, że nie opracowano pisemnych 
kryteriów umożliwiających ustalenie hierarchii potrzeb poszczególnych rodzin, a przy 
realizacji zadań głównym kryterium był stan techniczny budynków mieszkalnych, stan 
prawny gruntu, na którym się one znajdowały, oraz możliwość przeprowadzenia robót 
budowlanych i uzyskania zgłoszenia dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub 
posiadane pozwolenie na budowę w danym roku rozliczeniowym. Na tej podstawie zostały 
wytypowane budynki i rodziny, którym zostanie udzielona pomoc. Oceny stanu 
technicznego budynków dokonała, na zlecenie Urzędu, osoba posiadająca stosowne 
uprawnienia budowlane (wykonała ona stosowne kosztorysy inwestorskie niezbędnych 
robót). Sytuację materialną zbadał przedstawiciel GOPS, a stan prawny nieruchomości 
sprawdzili pracownicy Urzędu. Mając powyższe ustalenia na względzie, został 
przygotowany wniosek o dotację w ramach Programu integracji na 2015 r. dotyczący 
remontów trzech budynków mieszkalnych, wymiany pieców c.o. oraz przygotowania 
dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę (projekty 3 budynków mieszkalnych). 
Wniosek do tego samego Programu 2016 r. dotyczył realizacji trzech budynków 
mieszkalnych, dla których w 2015 r. Urząd zlecił opracowanie dokumentacji technicznych 
i uzyskanie pozwolenia na budowę. Ze względu na to, iż przyznana kwota dofinansowania 
w 2016 r. nie pokrywała w całości wnioskowanych kosztów Gmina zdecydowała się na 
budowę tylko jednego domu, co było przedmiotem konsultacji z zainteresowanymi 
mieszkańcami. 

(dowód: akta kontroli str. 377, 388, 553-560, 597, 598, 604-608, 750-751, 771-773) 

Potrzeby w ramach Programu integracji w zakresie edukacji omówiono na spotkaniach 
z przedstawicielami społeczności romskiej 9 stycznia 2015 r. i 21 października 2015 r. 
Zadaniem tym zajmował się ZEAS, który na etapie planowania działań przeprowadził 
konsultacje z dyrektorami szkół w Ostrowsku, Gronkowie i Krempachach. Dyrektor ZEAS 
zapoznała uczestników spotkania z Programem integracji, w tym rodzajem zadań, na które 
można składać wnioski. Ponadto wyznaczono osoby ze społeczności romskiej 
do współpracy przy realizacji Programu integracji. W notatce ze spotkania 9 stycznia 2015 r. 
z przedstawicielami Romów dyrektor ZEAS wykazała przedstawioną propozycję działań 
oraz stanowisko Romów i Gminy, w tym propozycję:  

 zajęć wyrównawczych z języka polskiego na lata szkolne 2014/2015– 2019/2020, 
z uwzględnieniem uczniów romskich w danym roku szkolnym w liczbie odpowiednio: 12, 
13, 14, 13, 13, 12 oraz wyjazdu integracyjnego 30 uczniów na Zieloną szkołę5,  

 utworzenia świetlicy integracyjnej, działającej w Szkole Podstawowej w Ostrowsku 
w godzinach od 13 do 18 i zatrudnienie nauczyciela świetlicy, z zaznaczeniem, że może 
być pochodzenia romskiego, jednak musu posiadać odpowiednie kwalifikacje, 

 zatrudnienia dodatkowo na ½ etatu asystenta romskiego, 

 ubezpieczenia NW uczniów; 

 zorganizowania przedszkola dla dzieci 3-4 letnich (w 2015 r. było czworo dzieci 
romskich w wieku od 1 do 4 lat). 

(dowód: akta kontroli str. 539, 544, 545, 572, 573, 586, 587) 

W notatce ze spotkania 21 października 2015 r. z przedstawicielami Romów dyrektor ZEAS 
wykazała planowane do realizacji w 2016 r. zadania w ramach Programu integracji. 
W notatce tej Dyrektor ZEAS zaznaczyła także, że rodzice dzieci romskich nie chcą, aby 
zajęcia wyrównawcze z języka polskiego były prowadzone. Dyrektorzy szkół, do których 
uczęszczają uczniowie pochodzenia romskiego, potwierdzili, że takie zajęcia nie przynoszą 
efektów, bo uczniowie z nich nie korzystają. 

                                                      
5  Romowie stali na stanowisku, że nie chcą aby ich dzieci korzystały z dodatkowych zajęć wyrównawczych, 

ponieważ są obciążone obowiązkami szkolnymi i nie będą dodatkowo pozostawać w szkole po zajęciach; 
zgodzili się na natomiast propozycję wypoczynku dzieci poprzez wyjazd integracyjny. Przedstawiciele 
Gminy wskazali, że zajęcia dodatkowe są potrzebne, aby wyrównać szanse edukacyjne dzieci romskich. 
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Spośród zaproponowanych działań oświatowych w 2016 r. przystąpiono do realizacji zadań 
dotyczących: wypoczynku dzieci i młodzieży Zielona szkoła, wynagrodzenia asystenta 
romskiego (zadanie realizowano pod nazwą Prowadzenie świetlicy szkolnej i zatrudnienie 
asystenta romskiego), ubezpieczenia uczniów romskich, nagród za frekwencję na zajęciach 
lekcyjnych, wyprawek szkolnych dla uczniów, zajęć sportowych dla dzieci romskich. 
Na zadania te Wojewoda Małopolski zawarł z Gminą stosowne porozumienia. 

W 2016 r. Gmina nie przystąpiła (w ramach Programu integracji) do realizacji pozostałych 
zadań zaproponowanych na spotkaniu w dniu 21 października 2015 r., tj.: 

 organizacji zajęć wyrównawczych z języka polskiego, z powodu braku zgody rodziców 
dzieci romskich,  

 edukacji przedszkolnej; dofinansowania do wycieczek szkolnych, teatru i kina; 
zatrudnienia psychologa dla dzieci z problemami; zorganizowania seminarium dla 
społeczności romskiej i polskiej w szkole w Ostrowsku oraz organizacji warsztatów dla 
nauczycieli, dzieci i rodziców, z uwagi na nieuwzględnienie złożonych wniosków w tym 
zakresie i nieprzyznanie Gminie dotacji budżetu państwa. 

(dowód: akta kontroli str. 300-304, 345-356, 484-497, 588-591)  

Romowie, uczestniczący w spotkaniu zorganizowanym 15 stycznia 2015 r. przez Gminę, 
wyrazili chęć udziału w Programie integracji poprzez odbycie szkoleń i kursów mających na 
celu podniesienie swoich umiejętności intra i interpersonalnych przydatnych w życiu 
społecznym i zawodowym. Na spotkaniu tym sporządzono listę osób chętnych do udziału 
w Programie wraz z konkretnymi wskazaniami kierunków aktywizacji, w tym chęć odbycia 
kursu: prawa jazdy zgłosiło 11 osób, kosmetyczki zgłosiło trzy osoby, obsługi kasy fiskalnej 
zgłosiło dwie osoby, na wózek widłowy zgłosiło cztery osoby, obsługi komputera zgłosiło 
dwie osoby, cukiernik-kucharz zgłosiło dwie osoby, palacza kotłowego i konserwatora 
zgłosiła jedna osoba, kucharza zgłosiło sześć osób (niektóre osoby zgłaszały odbycie 
kursów przyuczających do dwóch zawodów) – razem osiem kursów.  

(dowód: akta kontroli str. 592-596, 612)  

We wniosku na realizację zadania w ramach Programu integracji (złożonym do MUW 
w załączeniu pisma z 28 stycznia 2015 r.) określono, że wśród zaplanowanej części 
praktycznej przewiduje się zrealizowanie szkoleń i kursów: prawa jazdy, kosmetycznego, 
wózków widłowych, kasy fiskalnej z obsługą komputera, kucharza, tworzenia stron www. 
Koszt tych kursów określono w wysokości 45 000,00 zł, a po uzupełnieniu wniosku 
zmniejszono do kwoty 36 800,00 zł. Porozumieniem z 24 czerwca 2015 r., zawartym przez 
Wojewodę Małopolskiego z Gminą określono, że na podstawie wniosku dotację przyznano 
w wysokości 20 600,00 zł, w tym 4 500,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie pięciu 
warsztatów tematycznych (zajęcia motywacyjno-integracyjne, komunikacja interpersonalna, 
język polski, podstawa prawa obywatelskiego i prawa pracy, zajęcia komputerowe) oraz 
16 100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kursu prawa jazdy.  

(dowód: akta kontroli str. 4-25)  

We wnioskach na realizację zadań w ramach Programu integracji brak było zagadnień, 
które uwzględniały wskazania raportu końcowego z badania ewaluacyjnego poprzednio 
obowiązującego programu (Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce6) w zakresie 
wspierania społeczności romskiej w rozwiązywaniu ich problemów (m.in. uzależnienia 
od alkoholu czy narkotyków wśród mężczyzn, zawieranie małżeństw w młodym wieku 
i wczesnego macierzyństwa). 

(dowód: akta kontroli str. 300-302, 490-495)  

Wójt wyjaśnił, że pracownicy GOPS, pracując wśród społeczności romskiej, podejmowali 
działania w celu zdiagnozowania problemów występujących w tych rodzinach. Pomimo 
tego, że istnieją w tych rodzinach różne problemy (m.in. macierzyństwo w młodym wieku, 
wczesne zawieranie małżeństw, problemy z alkoholem), to prowadzone rozmowy 
i przedstawianie poprawnych wzorców nie przynoszą efektu. Jako przykład działań 
pozytywnych w ww. zakresie Wójt załączył do wyjaśnień jeden z wywiadów 
środowiskowych, w którym zaznaczono, że praca socjalna polegała m.in. na wezwaniu 

                                                      
6  Program ten został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów Nr 209/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 r. 

i obowiązywał w latach 2004–2013. 
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osoby pochodzenia romskiego uzależnionej od alkoholu na posiedzenie Gminnej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na rozmowie dotyczącej problemu 
nadużywania alkoholu oraz dołączył dokument poświadczający ślubowanie abstynencji 
przez tę osobę na okres od 16 lutego 2016 r. do 7 grudnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 513, 519, 520, 524-526)  

W latach 2014–2016 (I półrocze) Gmina nie realizowała w ramach Programu integracji 
zadań na rzecz społeczność romskiej w dziedzinie Zdrowie. 

Wójt wyjaśnił, że na spotkaniu ze społecznością romską 15 stycznia 2015 r. poruszono 
kwestię profilaktyki zdrowotnej, stwierdzając, że zachodzi konieczność leczenia 
stomatologicznego oraz zakupu okularów. Pomimo poszukiwania odpowiedniego partnera 
(m.in. gabinetu stomatologicznego), nie znaleziono osób i placówek chętnych do 
współpracy w tym zakresie. Wójt wskazał również, że w ramach Programu integracji nie ma 
możliwości pozyskania środków bezpośrednio na leczenie stomatologiczne, czy zakup 
okularów i dlatego nie wnioskowano o udzielenie dotacji z budżetu państwa. Ponadto Wójt 
wyjaśnił, że Gmina realizuje własne programy7 z zakresu ochrony zdrowia, w ramach 
których mogą korzystać również osoby z rodzin romskich. 

(dowód: akta kontroli str. 756-762)  

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. 539, 543) 

W 2014 r. Gmina zrealizowała jedno zadanie w ramach Programu integracji (z dziedziny 
Edukacja). W dniu 8 października 2014 r. MUW przesłał do gmin informację o możliwości 
składania wniosków na wyprawki szkolne na 2014 r. w terminie do 22 października 2014 r., 
w związku z przyjęciem 7 października 2014 r. przez Radę Ministrów Programu integracji. 
Gmina złożyła do MUW wniosek 17 października 2014 r., a na podstawie porozumienia 
z 3 grudnia 2014 r., zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej, przyznano Gminie dotację 
na wyprawki szkolne w wysokości określonej we wniosku (12 970,00 zł), z terminem 
realizacji do 31 grudnia 2014 r. Zadanie w całości zrealizowano ze środków dotacji budżetu 
państwa, wydatkując 12 893,55 zł, a niewykorzystane środki (76,45 zł) zwrócono do 
budżetu państwa w wymaganym terminie (23 grudnia 2014 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 397-413, 707)  

W 2015 r. Gmina zrealizowała siedem zadań w ramach Programu integracji, z czego sześć 
na podstawie porozumień zawartych 24 czerwca 2015 r. z Wojewodą Małopolskim 
(327 400,00 zł) oraz jedno na podstawie porozumienia z 28 lipca 2015 r. zawartego 
z Ministrem Edukacji Narodowej (11 600,00 zł). Porozumieniami tymi Gminie przyznano na 
2015 r. dotacje celowe w łącznej wysokości 339 000,00 zł, z tego: 

 W dziedzinie Edukacja przyznano dotację w wysokości 101 400,00 zł z przeznaczeniem 
na realizację czterech zadań, tj.: Wspieranie edukacji dorosłych (3 000,00 zł); Poprawa 
stanu edukacji dzieci pochodzących ze społeczności romskiej (86 000,00 zł), 
Ubezpieczenie uczniów (800,00 zł) oraz Zakup wyprawki szkolnej i podręczników 
(11 600,00 zł). Zadania w całości realizowano ze środków dotacji budżetu państwa, 
wydatkując ogółem 90 251,24 zł, a niewykorzystane środki (2 685,76 zł8) zwrócono do 
budżetu państwa do końca roku budżetowego. 

 W dziedzinie Praca przyznano dotację w wysokości 20 600,00 zł z przeznaczeniem na 
realizację zadania pn. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Romów w Gminie. Zadanie 
w całości zrealizowano ze środków dotacji budżetu państwa, wydatkując 18 100,00 zł, 
tj. 100% przekazanych przez MUW środków. 

 W dziedzinie Mieszkalnictwo przyznano dotację w wysokości 217 000,00 zł 
z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań, tj. Wymiana pieców c.o. w budynkach 
mieszkalnych (25 000,00 zł), a także Remonty budynków mieszkalnych w miejscowości 
Ostrowsko oraz przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę 

                                                      
7  Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV na lata 2015–2017 oraz Program Profilaktyki Zakażeń 

Pneumokokowych. 
8  Na realizację wskazanych zadań przekazano Gminie środki w łącznej wysokości 92 937,00 zł. 
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(192 000,00 zł). Zadania zrealizowano ze środków dotacji budżetu państwa oraz 
środków własnych Gminy w łącznej kwocie 257 350,00 zł, wydatkując z dotacji 
210 435,00 zł, tj. 97% środków dotacji przekazanej przez MUW w wysokości 
217 000,00 zł. Niewykorzystane środki dotacji w wysokości 6 565,00 zł Gmina zwróciła 
do budżetu państwa w dniach 22 grudnia 2015 r. i 15 stycznia 2016 r. 

Łączna kwota dotacji z budżetu państwa, przyznana w 2015 r. na realizację zadań 
w ramach Programu integracji wynosiła 339 000,00 zł, z czego Gmina wykorzystała 
318 786,24 zł (94,0%) 

(dowód: akta kontroli str. 4-234, 533-534, 707-708, 798-799) 

W dziedzinie Edukacja zaplanowano na 2015 r. realizację czterech zadań, przy czym jedno 
z nich nie zostało zrealizowane (zadanie pn. Wspieranie edukacji dorosłych). We wniosku 
na realizację zadania (uzupełnionym 10 lutego 2015 r.) określono, że Gmina planuje 
sfinansowanie kursów zawodowych dla dwóch Romów (obejmujących m.in. przygotowanie 
do matury jednej osoby), którzy wyrazili chęć kontynuowania nauki oraz poszerzania swojej 
wiedzy i umiejętności. Koszt zadania określono na kwotę 3 000,00 zł do pokrycia w całości 
dotacją z budżetu państwa przyznaną Gminie przez Wojewodę Małopolskiego na podstawie 
porozumienia z 24 czerwca 2015 r.  

Pismem z 22 kwietnia 2015 r. Wójt zwrócił się z prośbą do MUW o przeniesienie przyznanej 
dotacji na zadanie Wspieranie edukacji dorosłych do zadania Poprawa stanu edukacji dzieci 
pochodzących ze społeczności romskiej, gdyż osoby, które wcześniej wyrażały chęć udziału 
w Programie, zrezygnowały z uczestnictwa w tym projekcie (do pisma Wójt załączył 
oświadczenia tych osób o rezygnacji). W piśmie tym Wójt zaznaczył także, iż przyznana 
dotacja zostanie wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzenia nauczycieli, którzy będą 
sprawować opiekę nad dziećmi podczas wyjazdu na Zieloną szkołę.  

(dowód: akta kontroli str. 55-80, 207-208, 732-734)  

Decyzją z 26 lutego 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał Gminie 
dotacje w wysokości 266 350,00 zł na realizację w 2016 r. pięciu zadań w ramach Programu 
integracji spośród 11 zadań zgłoszonych przez Gminę. 

(dowód: akta kontroli str. 299-304, 798-799)  

Po otrzymaniu w marcu 2016 r. z MUW informacji o przyznaniu Gminie dotacji na realizację 
pięciu zadań w ramach Programu integracji Wójt, pismami z 18 i 30 marca 2016 r., 
poinformował ten Urząd o niewystarczającej kwocie dotacji na realizację następujących 
zadań: 

 pn. Sportowe zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego oraz 
pn. Wypoczynek dzieci i młodzieży Zielona szkoła oraz promowanie wysokiej frekwencji, 
co spowoduje ograniczenie zaplanowanych działań, 

 pn. Budowa trzech budynków mieszkalnych w miejscowości Ostrowsko i Nowa Biała, 
ponieważ przyznanie dotacji w wysokości 217 000,00 zł daje możliwość budowy tylko 
jednego budynku. Wójt poinformował także, iż po spotkaniu 30 marca 2016 r. z osobami, 
u których miały być budowane nowe budynki mieszkalne, zdecydowano 
o przeznaczeniu tej kwoty na budowę jednego budynku w miejscowości Nowa Biała. 
Budowa budynku bliźniaczego w miejscowości Ostrowsko była priorytetem przy 
składaniu wniosku na realizację zadania w listopadzie 2015 r., a zatem zachodzi pilna 
potrzeba wsparcia w 2017 r. dotacją z Programu integracji w celu budowy tego budynku. 
We wniosku na realizację zadania, złożonym do MUW 15 listopada 2015 r., zaznaczono 
potrzebę budowy ww. trzech budynków mieszkalnych. Zadanie to jest kontynuacją prac 
z roku 2015 w ramach Programu integracji (wykonano dokumentację projektową dla 
ww. budynków wraz z dokumentacja kosztorysową). Przewidywane koszty zdania 
wyniosą 1.151.232 zł, w tym planowano udział środków dotacji w wysokości 
1 035 232,00 zł. Założono, że w ramach zadania miały się poprawić warunki 
mieszkaniowe dla 28 osób, natomiast budowa tyko jednego domu daje możliwość 
poprawy warunków dla dwóch rodzin składających się z ośmiu osób. Do realizowanego 
zadania w 2016 r. zostaną wykorzystane środki dotacji oraz środki własne w kwotach 
odpowiednio 217 000,00 zł i 156 005,00 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 299-309, 386-393) 
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Na realizację w 2016 r. zadań w ramach Programu integracji Wojewoda Małopolski zawarł 
z Gminą pięć porozumień (cztery 17 maja 2016 r. i jedno 9 czerwca 2016 r.), a Minister 
Edukacji Narodowej jedno porozumienie (6 lipca 2016 r.), z czego: 

 W dziedzinie Edukacja przyznano dotację w wysokości 49 350,00 zł z przeznaczeniem 
na realizację czterech zadań, tj.: Sportowe zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży 
pochodzenia romskiego (10 200,00 zł), Prowadzenie świetlicy szkolnej i zatrudnienie 
asystenta romskiego (22 350,00 zł), Wypoczynek dzieci i młodzieży Zielona szkoła oraz 
promowanie wysokiej frekwencji (8 000,00 zł), a także Wyposażenie uczniów 
w wyprawki szkolne oraz ubezpieczenie uczniów (8 800,00 zł). 
Spośród ww. czterech zadań do czasu zakończenia kontroli NIK zrealizowano jedno 
zadanie (Wypoczynek dzieci i młodzieży Zielona szkoła oraz promowanie wysokiej 
frekwencji), zaś trzy pozostałe były w trakcie realizacji. Wszystkie zadania Gmina 
realizuje wyłącznie ze środków otrzymanych dotacji. 

 W dziedzinie Mieszkalnictwo przyznano dotację w wysokości 217 000,00 zł 
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa trzech budynków mieszkalnych 
w miejscowości Ostrowsko i Nowa Biała (dotacja z przeznaczeniem na budowę jednego 
budynku mieszkalnego w Nowej Białej). W porozumieniu z 9 czerwca 2016 r., zawartym 
z Gminą przez Wojewodę Małopolskiego, zaznaczono, że przyznana dotacja celowa nie 
może być wyższa niż 90% planowanej wartości kosztorysowej. Wartość kosztorysowa 
inwestycji, ustalona 29 czerwca 2016 r., wynosiła 373 005,00 zł brutto. Zadanie 
zaplanowano do realizacji w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Do czasu 
zakończenia kontroli NIK Gmina nie ponosiła wydatków na realizację tego zadania. 

(dowód: akta kontroli str. 303, 377-394, 634-641, 708, 722-725, 798-799) 

Gmina wywiązała się z obowiązków sprawozdawczych i rozliczyła otrzymane dotacje na 
realizację zadań w ramach Programu integracji (dla zakończonych zadań) zgodnie 
z warunkami określonymi w zawartych porozumieniach. Sprawozdania sporządzono na 
formularzach, których wzór dołączono do zawartych porozumień. Zadania zrealizowano 
terminowo, a dotacje w wykorzystano zgodnie z ich zaplanowanym przeznaczeniem. 

W przypadku sprawozdań z realizacji w 2015 r. dwóch zadań inwestycyjnych stwierdzono, 
że zawierały one częściowo nieprawidłowe dane, a dodatkowo opisy zamieszczane na 
dowodach źródłowych dotyczących wykonania tych zadań nie odpowiadały stanowi 
faktycznemu, co szczegółowo opisano w części wystąpienia pokontrolnego odnoszącej się 
do ustalonych nieprawidłowości. Ponadto stwierdzono, że Gmina w 2015 r. dokonała 
zapłaty za wykonanie zadania pn. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Romów w Gminie 
Nowy Targ w pełnej kwocie określonej umową, pomimo że nie posiadała dokumentów 
potwierdzających wykonanie tego zadania w zaplanowanym zakresie, co również opisano 
w części dotyczącej ustalonych nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 5-183, 197-256, 399-414, 661-671, 707-709, 731-734, 763-764) 

Spośród siedmiu zadań realizowanych w 2015 r. przez Gminę w ramach Programu 
integracji wykonanie dwóch zadań (remont mieszkań i wymianę pieców c.o.) zlecono na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych9, ze względu na 
szacowaną wartość zamówienia dla tych dwóch zadań łącznie powyżej równowartości 
30 000 euro. Remont i modernizacje budynków oraz wymianę pieców c.o. Gmina zleciła do 
wykonania na podstawie jednej umowy, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania 
o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do 
wymogów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Kosztorysami 
inwestorskimi, opracowanymi w czerwcu 2016 r., określono koszt remontu i wymianę 
pieców w łącznej wysokości 161 648,00 zł. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, 
o wartości 134 870,00 zł, spełniającą wymogi określone przez Gminę w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Umowę z wykonawcą podpisano 8 września 
2015 r., zaś 13 października 2015 r. zawarto umowę na roboty dodatkowe (SIWZ 
uwzględniała możliwość robót dodatkowych) o wartości 37 610,00 zł. Zwiększenie wartości 
robót budowlanych o roboty dodatkowe nie skutkowało koniecznością zwiększenia dotacji 
budżetu państwa.  

                                                      
9 Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm. 
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Wykonanie dokumentacji projektowej trzech budynków mieszkalnych na osiedlu Romskim 
Gmina zleciła umową zawartą z wykonawca 23 lutego 2015 r. za wynagrodzeniem w kwocie 
84 870,00 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 259-298)  

W latach 2014–2015 kontrole w zakresie działań związanych z Programem integracji 
nie były przeprowadzane. Wójt wyjaśnił, że kontrole w ww. zakresie w 2016 r. przeprowadził 
MUW, w tym: 

 20 stycznia 2016 r. MUW przeprowadził kontrolę zadania dotyczącego remontu 
budynków mieszkalnych w miejscowości Ostrowsko, nie przekazując na tę okoliczność 
żadnych dokumentów, 

 21 czerwca 2016 r. MUW przeprowadził kontrolę zadania pn. Prowadzenie świetlicy 
szkolnej i zatrudnienie asystenta romskiego w Ostrowsku, pozostawiając z tej kontroli 
notatkę. Z notatki tej wynika, że nie stwierdzono nieprawidłowości, oceniając 
pozytywnie: warunki socjalno-edukacyjne, wyposażenie świetlicy, oznaczenie miejsca 
realizacji zadania, prowadzenie dziennika, kontakt z asystentem edukacji romskiej.  

Wójt wyjaśnił ponadto, że kontrole wewnętrzne prowadzone były przez pracowników Urzędu 
i dotyczyły bieżących zadań związanych z robotami budowlanymi przy zadaniu pn. Remonty 
budynków mieszkalnych w miejscowości Ostrowsko oraz przygotowanie dokumentacji do 
uzyskania pozwolenia na budowę. 

(dowód: akta kontroli str. 521, 527)  

Spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów romskich nie było przedmiotem kontroli ze 
strony Urzędu i ZEAS. Statut ZEAS10 stanowi, że do zadań tego Zespołu należą sprawy 
m.in. z zakresu organizacji i zarzadzania oświatą, w tym nadzór i kontrolowanie 
prawidłowości realizacji zadań przez placówki oświatowe. 

Według informacji przedstawionych przez Dyrektora ZEAS kontrolę spełnienia obowiązku 
szkolnego przez uczniów romskich sprawują dyrektorzy publicznych szkół podstawowych 
i gimnazjów obwodów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. 
Na dyrektorach tych szkół spoczywa obowiązek prowadzenia ksiąg ewidencji spełnienia 
przez dzieci obowiązku szkolnego. Ponadto wskazano, że w celu umożliwienia spełnienia 
tego obowiązku Wójt przekazuje dyrektorom szkół informacje o aktualnym stanie i zmianach 
w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Do organu prowadzącego nie docierały od 
dyrektorów szkół sygnały niespełnienia obowiązku szkolnego przez dzieci pochodzenia 
romskiego.  

(dowód: akta kontroli str. 496-498) 

Z informacji dyrektorów poszczególnych szkół, załączonych do informacji Dyrektora ZEAS, 
wynika, że w obwodach szkół, w których zamieszkują dzieci romskie, tj. Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Krempachach, Szkoły Podstawowej w Ostrowsku, Gimnazjum 
w Ostrowsku (tworzących Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ostrowsku) oraz 
Gimnazjum w Gronkowie (wchodzącego w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Gronkowie), liczba dzieci objętych obowiązkiem szkolnym wynosiła:  

 w roku szkolnym 2014/2015 odpowiednio 2, 10, 2, 5 (razem 19 dzieci) i wszystkie dzieci 
realizowały obowiązek szkolny, a frekwencja w tych szkołach średnio wynosiła: 85,7% 
90,5%, 86,3%, 48,1%,  

 w roku szkolnym 2015/2016 odpowiednio 2, 8, 3, 3 (razem 16 dzieci) i wszystkie dzieci 
realizowały obowiązek szkolny, a frekwencja w tych szkołach średnio wynosiła: 82,4%, 
90,3%, 90,6%, 36,9%. 

Równocześnie w okresie 2014 – I półrocze 2016 r. odpowiednio 9, 11 i 8 uczniów romskich 
zamieszkujących na terenie Gminy realizowało obowiązek szkolny w placówkach 
oświatowych na terenie innych gmin. 

(dowód: akta kontroli str. 496, 498, 499, 509, 512, 796) 

W Publicznym Gimnazjum nr 1 w Krempachach dzieci romskie uzyskały z wszystkich 
przedmiotów średnią ocenę 2,3 zarówno w roku szkolnym 2014/2015, jak i 2015/2016, 
w tym z języka polskiego odpowiednio 2,09 i 2,17. Szkoła organizowała zajęcia dodatkowe 

                                                      
10  Statut ZEAS jest załącznikiem nr 1 do uchwały nr XXIV/248/2013 Rady Gminy z 19 marca 2013 r.  
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w liczbie 10 godzin w roku szkolnym 2014/2015 i 84 godzin w roku szkolnym 2015/2016. 
Dyrektor Szkoły wskazał także na dodatkowe działania na rzecz dzieci romskich, do których 
w roku szkolnym 2014/2015 zaliczył przyznanie nagrody rzeczowej dla jednego ucznia za 
wyróżniającą frekwencję (87,5%) oraz w tych dwóch latach szkolnych opłatę ubezpieczenia 
grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

(dowód: akta kontroli str. 496, 498-507) 

W Szkole Podstawowej w Ostrowsku dzieci romskie uzyskały z wszystkich przedmiotów 
średnią ocenę 3,3 w roku szkolnym 2014/2015 oraz 3,2 w roku szkolnym 2015/2016, w tym 
z języka polskiego odpowiednio 2,5 i 2,6. Z informacji Dyrektora Szkoły wynika, że dzieciom  
tym oferowano zajęcia wyrównawcze wg potrzeb uczniów i złożonych wniosków przez 
rodziców11, w tym z języka polskiego i matematyki na które uczęszczało w tych latach od 
pięciu do siedmiu uczniów. W roku szkolnym 2014/2015 jeden uczeń korzystał z zajęć 
rewalidacyjnych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.  

W Gimnazjum w Ostrowsku dzieci romskie uzyskały z wszystkich przedmiotów średnią 
ocenę 3,0 w każdym roku szkolnym (2014/2015 i 2015/2016), w tym z języka polskiego 
odpowiednio 3,0 i 2,5. Dzieciom tym oferowano zajęcia wyrównawcze wg potrzeb uczniów 
i złożonych wniosków przez rodziców12, w tym z języka polskiego i matematyki, na które 
uczęszczało w tych latach odpowiednio dwóch i trzech uczniów. W każdym roku szkolnym 
jeden uczeń korzystał z zajęć rewalidacyjnych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. 

(dowód: akta kontroli str. 509-511)  

Według informacji Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ostrowsku innych 
zajęć uzupełniających, skierowanych tylko do Romów nie organizowano, gdyż uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez Szkołę, w tym: w zajęciach 
sportowych (czterech uczniów) i w trzech kołach zainteresowań (od dwóch do trzech 
uczniów). Dyrektor zaznaczyła także, że dzieci romskie uczestniczą w tak wielu zajęciach, 
że oferowanie im jeszcze więcej byłoby nieetyczne. Przebywają w Szkole do późnych 
godzin popołudniowych.  

(dowód: akta kontroli str. 510-511) 

W Gimnazjum nr 4 w Gronkowie dzieci romskie uzyskały z wszystkich przedmiotów średnią 
ocenę 2,2 w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2,3 w roku szkolnym 2015/2016, w tym z języka 
polskiego odpowiednio 2,5 i 2,0. Dzieciom pochodzenia romskiego: 

 w roku szkolnym 2014/2015 oferowano zajęcia dodatkowe z siedmiu przedmiotów 
w łącznej liczbie godzin 177 (od 11 do 48 godzin z poszczególnych przedmiotów), 
a zrealizowano 39 godzin z udziałem uczniów na zajęciach z poszczególnych 
przedmiotów w liczbie od 1 do 13, w tym zajęcia z języka polskiego proponowano 
w liczbie 48 godzin, a zrealizowano osiem, 

 w roku szkolnym 2015/2016 oferowano zajęcia dodatkowe z trzech przedmiotów 
w łącznej liczbie godzin 51, w tym z języka polskiego zaplanowano w liczbie 31 godzin, 
a zrealizowano 27 godzin z udziałem jednego ucznia, spośród trzech zapisanych 
w dzienniku.  

(dowód: akta kontroli str. 512, 735, 736, 763-765) 

Dyrektor ZEAS wyjaśniła, że przyczynami znacznych różnic w liczbie godzin oferowanych, 
a zrealizowanych w ww. latach szkolnych, są: zmniejszająca się liczba uczniów 
pochodzenia romskiego, częste nieobecności na zajęciach uczennicy karmiącej 
i wychowującej dziecko, a także nieobecność pozostałych dwóch uczniów.  

(dowód: akta kontroli str. 763-765) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Gmina nie opracowała i nie przystąpiła do opracowania Lokalnego programu integracji 
społecznej Romów, o którym mowa w pkt 7.1. Programu integracji.  

                                                      
11  Zajęcia wyrównawcze dotyczyły: edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, matematyki, języka 

angielskiego, przyrody i historii 
12  Zajęcia wyrównawcze dotyczyły: edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, matematyki, języka 

angielskiego i historii 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Wójt wyjaśnił, że Gmina nie opracowała ww. Programu, gdyż realizacją takiego tematu nie 
są zainteresowani sami Romowie. Wielokrotnie podejmowane były próby jego stworzenia, 
jednak Romowie oczekują od Gminy gotowych rozwiązań i przekazywania środków. Wobec 
tego Gmina sama identyfikuje problemy i stara się je rozwiązywać.  

(dowód: akta kontroli str. 539, 543) 

NIK nie podziela stanowiska Wójta przedstawionego w wyjaśnieniach. W pkt 7.1. Programu 
integracji 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 i nie były zaplanowane 
w perspektywie wieloletniej (poza dziedziną Mieszkalnictwo). NIK zwraca uwagę, że 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, 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. 

2. Gmina w 2015 r. dokonała zapłaty za wykonanie zadania pn. Podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych Romów w Gminie Nowy Targ w pełnej kwocie określonej umową, pomimo że 
nie posiadała dokumentów potwierdzających wykonanie tego zadania w zaplanowanym 
zakresie. 

Na mocy porozumienia zawartego z Wojewodą Małopolskim Gmina w 2015 r. pozyskała 
w ramach Programu integracji dotację z budżetu państwa w wysokości 18 100,00 zł 
z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji zawodowych Romów. W ramach tych 
środków 4 500,00 zł przewidziano na zorganizowanie warsztatów tematycznych/szkolenia 
dla Romów (bez określenia liczby uczestników). Organizację i przeprowadzenie tych 
warsztatów Wójt zlecił Rejonowemu Ośrodkowi Szkolenia Zawodowego Młodzieży Śląskiej 
Wojewódzkiej Komendy OHP w Dąbrowie Górniczej, na podstawie umowy zawartej 14 lipca 
2015 r., z wynagrodzeniem 4.500,00 zł. Umową określono w szczególności, że zakres 
wsparcia obejmuje realizację pięciu warsztatów tematycznych dla 9 osób (§ 1 pkt 1). 
Ponadto zapisano, że zamawiający przewiduje możliwość zmiany uczestników szkolenia 
przed jego rozpoczęciem (nie mniejszą jednak niż dwie osoby), a w takim przypadku 
zamawiający dokona zapłaty za liczbę osób faktycznie rozpoczynających szkolenie, 
tj. iloczyn liczby osób rozpoczynających szkolenie i koszt jednostkowy (§ 3 pkt 2 umowy). 
Równocześnie postanowiono, że wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia na bieżąco 
dokumentacji przebiegu szkolenia, którą stanowi dziennik zajęć edukacyjnych zawierający 
listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych oraz imienne listy obecności 
(§ 4 pkt 5 umowy). 

Należność w kwocie 4 500,00 zł określona fakturą VAT nr FAD/D000026/15 z 21 lipca 
2015 r., wystawioną przez Śląską Wojewódzką Komendę OHP za zorganizowanie 
i przeprowadzenie usług szkoleniowych dla dziewięciu osób, została w całości zapłacona 
przez Gminę w dniu 17 sierpnia 2015 r. i pokryta ze środków dotacji z budżetu państwa, 
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pomimo że zapisy w dzienniku zajęć oraz listy obecności wskazują na uczestnictwo 
w szkoleniu tylko siedmiu osób.  

Fakturę pod względem merytorycznym podpisała ówczesna Kierownik GOPS, która 
wyjaśniła, że faktem jest, iż w dzienniku widnieją dane osobowe siedmiu osób, ale w trakcie 
szkolenia udało się zrekrutować dwie młode Romki, które dołączyły w późniejszym terminie 
do uczestników szkolenia. Dlatego też, znając faktyczną liczbę uczestników, dokonała 
potwierdzenia faktury pod względem merytorycznym.  

 (dowód: akta kontroli str. 5-52, 661-671, 707) 

Na pytanie kontrolera NIK dlaczego nie poinformowano wykonawcy o zmianie liczby osób 
biorących udział w szkoleniu, wyłączając tym samym możliwość skorzystania przez Gminę 
z postanowień określonych w § 3 pkt 2 zawartej umowy, dających prawo zapłaty 
zamawiającemu za liczbę osób faktycznie rozpoczynających szkolenie, ówczesny Kierownik 
GOPS wyjaśniła, że na liście chętnych do szkolenia było 9 osób i nie wie dlaczego nie 
wpisano z ramienia wykonawcy wszystkich dziewięciu nazwisk lub zastępczo nowych osób. 
Wyjaśniła ona także, że obecnie może tylko domniemywać, że widziała tylko umowę, a nie 
widziała dziennika w chwili podpisu faktury za przeprowadzenie szkolenia.  

(dowód: akta kontroli str. 792-793)  

Wyjaśnień złożonych przez ww. pracownika GOPS nie potwierdza dziennik zajęć oraz listy 
obecności, na których widnieją dane tylko siedmiu uczestników szkolenia, a także 
informacja przedstawiona w toku kontroli NIK przez wykonawcę opisywanego zadania. 

Według informacji Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP13 wynagrodzenie za usługę miało 

charakter ryczałtowy i wynosiło 4 500,00 zł. Strony umowy tylko w jednym przypadku 
dopuściły możliwość zmiany wynagrodzenia poprzez zapis w § 3 ust. 2 umowy, tj. jego 
obniżenia w przypadku mniejszej liczby uczestników szkolenia (nie mniej jednak niż dwie 
osoby) i zapłaty za osoby, które faktycznie rozpoczęły szkolenie. Sytuacja taka jednak 
nie zaistniała, ponieważ zamawiający nie zawiadomił Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP 
o zmianie uczestników z dziewięciu osób na siedem osób, stąd aż do rozpoczęcia zajęć 
Komenda OHP pozostawała w gotowości do wykonania szkolenia dla 9 osób.  

(dowód: akta kontroli str. 49-52, 661-671, 782-783) 

Główna księgowa Urzędu, która dokonała kontroli faktury przed je zapłaceniem, wyjaśniła, 
iż zatwierdzając fakturę do zapłaty nie miała przesłanek, aby sadzić, iż jest ona niezgodna 
ze stanem faktycznym. 

(dowód: akta kontroli str.726-727)  

W ocenie NIK Gmina nie przedstawiła w toku kontroli dokumentów potwierdzających 
przeprowadzenie szkolenia (warsztatów tematycznych) dla dziewięciu osób ze społeczności 
romskiej. Dokumenty te potwierdzają objęcie szkoleniem jedynie siedmiu osób. 
Równocześnie Gmina nie skorzystała z możliwości określonych w umowie z wykonawcą do 
zapłaty wynagrodzenia tylko za liczbę osób faktycznie rozpoczynających szkolenie 
(tj. 7 osób x 500,00 zł koszt jednostkowy = 3 500,00 zł). Biorąc pod uwagę powyższe 
okoliczności – zdaniem NIK – Gmina niegospodarnie wydatkowała 1 000,00 zł na 
organizację opisywanego szkolenia dla Romów, ponieważ w trakcie realizacji zadania miała 
możliwość zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy z 4 500,00 zł do 3 500,00 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 43-52, 661-671, 782-783) 

3. Nierzetelnie sporządzono sprawozdania z realizacji w 2015 r. dwóch zadań 
inwestycyjnych w ramach Programu integracji. 

Dotyczyło to jednego z czterech sprawozdań częściowych i sprawozdania końcowego 
z realizacji zadania pn. Remonty budynków mieszkalnych w miejscowości Ostrowsko oraz 
przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę. Sprawozdania podpisali 
Wójt i Skarbnik Gminy. Wskazano w nich nieprawidłowe kwoty dotyczące poszczególnych 
pozycji kosztorysowych, tj.: 

 w sprawozdaniu częściowym z 7 grudnia 2015 r. zapisano, że należność wynikającą 
z faktury FV 8/2015 z 17 listopada 2015 r. na kwotę 36 862,94 zł (remont dachu 
i termomodernizacja ścian) częściowo zapłacono ze środków dotacji (30 000,00 zł), 
podczas gdy faktycznie całą kwotę uregulowano środkami pochodzącymi z dotacji, 

                                                      
13  Informacja przekazana w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. 
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 w sprawozdaniu końcowym zapisano, że należności wynikające z faktur FV 10/2015 
z 19 listopada 2015 r. na kwotę 22 365,12 zł (remont budynków) i FV 18/2015 
z 14 grudnia 2015 r. na kwotę 42 435,00 zł (przygotowanie dokumentacji projektowej) 
zapłacono w całości ze środków dotacji, podczas gdy faktycznie należności 
uregulowano tylko częściowo środkami pochodzącymi z dotacji, tj. w kwotach 
odpowiednio 21 000,00 zł i 36 200,00 zł. 

Wójt wyjaśnił, że w sprawozdaniach częściowych i końcowym błędnie przypisano kwoty 
wykorzystanej dotacji do poszczególnych kosztów. Po uzgodnieniu telefonicznym 28 lipca 
2016 r. z pracownikiem MUW (opiekunem projektu) zostanie dokonana korekta 
sprawozdania częściowego, w którym zostanie zwiększona kwota wykorzystanej dotacji 
przy kosztach dotyczących remontu dachu i termomodernizacji ścian budynku w Ostrowsku 
z kwoty 30.000 zł na kwotę 36.235 zł, jednocześnie nastąpi korekta w sprawozdaniu 
końcowym przy wyszczególnieniu kosztów dotyczących przygotowania dokumentacji 
projektowej – zostanie obniżona kwota wykorzystanej dotacji z 42.435 zł do kwoty 36.200 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 184-242, 707-708, 731-734, 737-739, 766-768) 

Natomiast w sprawozdaniu częściowym z realizacji zadania pn. Wymiana pieców c.o. 
w budynkach mieszkalnych (w II części tego sprawozdania – pkt 2. Kosztorys) błędnie 
wskazano rodzaj zrealizowanych prac z rozliczonej faktury VAT, tj. remont dachu 
i termomodernizacja ścian zamiast wymiany pieców. Sprawozdanie podpisali Wójt 
i Skarbnik Gminy. 

Wójt wyjaśnił, że w sprawozdaniu częściowym z rozliczenia dotacji wpisano błędnie nazwę 
zadania i dlatego w lipcu 2016 r. dokonano korekty sprawozdania. 

 (dowód: akta kontroli str. 149-183, 731-734, 737-739) 

Ponadto w sprawozdaniach końcowych z realizacji wskazanych powyżej dwóch zadań 
podano nieprawidłowe dane liczbowe dotyczące udziału rodzin romskich w ich realizacji. W 
sprawozdaniach, przesyłanych do MUW, wykazano, że w przypadku obu zadań objęto nimi 
po 24 osoby ze społeczności romskiej, a zaangażowanych przy ich realizacji były wszystkie 
82 osoby z tej społeczności. Natomiast faktycznie dokonano wymiany pieców c.o. w trzech 
budynkach mieszkalnych, w których zamieszkiwało pięć rodzin w liczbie 19 osób. 
Równocześnie dokonano remontu trzech budynków mieszkalnych, w których zamieszkiwało 
9 osób, a ponadto opracowano dokumentację projektową pod zabezpieczenie potrzeb 
mieszkaniowych dla 28 osób ze społeczności romskiej. 

Wójt wyjaśnił, że rozbieżności w sprawozdaniach wynikają z błędnie wpisanej do 
sprawozdań liczby osób objętych tymi zadaniami i z tego powodu w lipcu 2016 r. dokonano 
korekty sprawozdań.  

(dowód: akta kontroli str. 544, 731-734, 740-749) 

W informacji MUW pozyskanej w toku kontroli NIK14 wskazano, że porozumienie dotyczące 

zadania Remonty budynków mieszkalnych w miejscowości Ostrowsko oraz przygotowanie 
dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę uwzględnia obowiązki sprawozdawcze 
beneficjenta dotacji, który przedłożył sprawozdanie końcowe z realizacji tego zadania. 
Sprawozdanie to zostało przyjęte i zaakceptowane przez MUW 14 stycznia 2016 r., 
a w wyniku prowadzonej kontroli NIK Gmina przedłożyła korekty sprawozdania częściowego 
i końcowego z realizacji tego zadania, które uwzględniają prawidłowe zapisy 
w sprawozdaniach. W przypadku zadania Wymiana pieców c.o. w budynkach mieszkalnych 
w informacji MUW podano, że w sprawozdaniu częściowym błędnie zapisano nazwę 
zadania, natomiast prawidłowo została opisana i przedstawiona faktura dotycząca wymiany 
pieców. 

(dowód: akta kontroli str. 784-789) 

Stosowne korekty sprawozdań za 2015 r., dotyczące obu wskazanych powyżej zadań 
inwestycyjnych, sporządzono dopiero w toku kontroli NIK i przesłano do MUW w dniu 
29 lipca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 731-734, 825-843) 

                                                      
14  Informacja przekazana w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. 
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4. Nierzetelnie opisano sześć dowodów źródłowych na łączną kwotę 200 235,12 zł 
dokumentujących wykonanie dwóch zadań inwestycyjnych (pn. Wymiana pieców c.o. 
w budynkach mieszkalnych oraz pn. Remonty budynków mieszkalnych w miejscowości 
Ostrowsko oraz przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę), 
ponieważ zamieszczone na tych dokumentach opisy nie odzwierciedlały stanu faktycznego. 
Dotyczyło to: 

 Faktury VAT nr FV 6/2015 z 9 października 2015 r. na kwotę 27 000,00 zł. 
Skarbnik Gminy, opisując tę fakturę, zaznaczyła, że dotyczy ona dotacji przyznanej 
dwoma porozumieniami zawartymi 24 czerwca 2015 r. z Wojewodą Małopolskim, 
tj. dotacji na wymianę pieców c.o. (porozumienie nr BW-V.3212.10.6.215) oraz na 
remont budynków mieszkalnych w miejscowości Ostrowsko i przygotowanie 
dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę (porozumienie  
nr BW-V.3212.10.7.2015), pomimo że faktycznie koszt ten został poniesiony tylko 
w związku z realizacją pierwszego z wymienionych zadań. Ponadto Skarbnik Gminy 
na tym dokumencie odnotowała także „Płatne w ramach dotacji”, pomimo że koszt ten 
tylko częściowo (25 000,00 zł) sfinansowano środkami pochodzącymi z dotacji 
budżetu państwa. 

 Trzech dowodów źródłowych na łączną kwotę 84 870,00 zł (tj. faktur VAT nr: 
FV 6/2015 z 19 maja 2015 r. na kwotę 20 295,00 zł, FV 3/2015 z 9 marca 2015 r. 

na kwotę 22 140,00 zł oraz FV 18/2015 z 14 grudnia 2015 r. na kwotę 42 435,00 zł). 

W opisie tych faktur każdorazowo zaznaczono „Płatne w ramach dotacji”, pomimo 
że koszty te tylko częściowo (68 000,00 zł) sfinansowano środkami pochodzącymi 
z dotacji budżetu państwa. 

 Faktury VAT nr FV 7/2015 z 9 października 2015 r. na kwotę 66 000,00 zł. 
Skarbnik Gminy, opisując tę fakturę, zaznaczyła, że dotyczy ona wydatku na 
podstawie dwóch porozumień zawartych z Wojewodą Małopolskim na 
przeprowadzenie remontu budynków i wymiany pieców c.o., pomimo że faktycznie 
koszt ten został poniesiony tylko w związku z realizacją pierwszego z wymienionych 
zadań. Ponadto Skarbnik Gminy na tym dokumencie odnotowała także „Płatne 
w ramach dotacji”, pomimo że koszt ten tylko częściowo (60 000,00 zł) sfinansowano 
środkami pochodzącymi z dotacji budżetu państwa. 

 Faktury VAT nr FV 10/2015 z 19 listopada 2015 r. na kwotę 22 365,12 zł. 
Na fakturze tej nie dokonano adnotacji z jakich środków i w jakiej części została 
uregulowana wynikająca z niej należność, podczas gdy faktycznie ze środków dotacji 
z budżetu państwa sfinansowano koszt w wysokości 21 000,00 zł.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że opisując faktury kierowano się tym, iż umowa z wykonawcą 
zawarta była na realizację dwóch różnych zadań, a na fakturach nie wskazywano kwoty 
wykorzystanej dotacji ponieważ w taki sposób zrozumiano wymogi dotyczące opisywania 
faktur i rachunków określone w zawartych porozumieniach w sprawie dotacji. Dodatkowo 
w wyjaśnieniach wskazano, że na jednej z faktur przez nieuwagę nie określono z jakich 
środków została zapłacona. 

Podkreślić należy, że integralną częścią umów dotacji na realizację zadań w ramach 
Programu integracji były zasady dokumentowania – opisywania dowodów źródłowych, 
w których wskazano, że na odwrocie tych dokumentów należy zamieścić m.in. adnotacje 
o porozumieniu oraz nazwie zadania, w ramach którego rozliczany jest dany koszt, a także 
wskazać kwotę, która została pokryta środkami dotacji z budżetu państwa.    

 (dowód: akta kontroli str. 192-234, 737-739, 766-768, 825-843) 

2. Rezultaty osiągnięte w ramach Programu integracji  

2.1. Efekty rzeczowe realizowanych zadań 

W wyniku realizacji w latach 2014–2015 zadań w ramach Programu integracji osiągnięto 
następujące efekty rzeczowe: 

 W 2014 r. w ramach zadania z dziedziny Edukacja zakupiono dla 29 uczniów romskich 
podręczniki, przybory szkolne, tornistry i plecaki, a także buty i stroje sportowe 
(12 893,55 zł). Do realizacji zadania została zaangażowana przedstawicielka 

Opis stanu 
faktycznego 
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społeczności romskiej, która kontaktowała się z uczestnikami projektu i dokonała 
rozeznania ich potrzeb (rodzaje brakujących podręczników, rozmiary ubrań). 

 W 2015 r. w ramach zadania z dziedziny Praca zorganizowano kurs prawa jazdy kat. B 
dla ośmiu osób15 (13 600,00 zł) oraz zlecono do realizacji przeprowadzenie warsztatów 
tematycznych (szkolenia), w których wzięło udział siedem osób (4.500,00 zł). Warsztaty 
te, zorganizowane w okresie od 14 do 20 lipca 2015 r., obejmowały zajęcia z języka 
polskiego, zajęcia komputerowe i motywacyjno-integracyjne, komunikację 
interpersonalną z aktywnymi technikami poszukiwania pracy oraz podstawy prawa 
obywatelskiego. W ramach tego zadania nie zorganizowano zaplanowanego kursu na 
prawo jazdy kat. C dla jednej osoby ze społeczności romskiej. Pismem z 30 września 
2015 r., skierowanym do Wojewody Małopolskiego, Wójt poinformował, że kurs prawa 
jazdy kat. C nie będzie zrealizowany ponieważ wycofała się osoba, która deklarowała 
w nim udział. Osoba ta oświadczyła, że rezygnuje z kursu, gdyż podjęła pracę i nie jest 
w stanie w nim uczestniczyć. 

 W 2015 r. w dziedzinie Edukacja zrealizowano następujące zadania: 
 Poprawa stanu edukacji dzieci pochodzących ze społeczności romskiej 

(75 038,24 zł), w ramach którego utworzono w Szkole Podstawowej w Ostrowsku 
świetlicę edukacyjną dla uczniów, gdzie zapewniono w godzinach popołudniowych 
(13:00 - 18:00) dzieciom romskim miejsce do odrabiania lekcji, przygotowania się do 
następnego dnia w szkole, a także integrację z innymi uczniami. W ramach tego 
zadania sfinansowano również zwiększenie liczby godzin pracy asystenta edukacji 
romskiej. W szkołach, do których uczęszczali uczniowie romscy, nauczyciele 
realizowali (od początku roku szkolnego 2015/2016) dodatkowe zajęcia z języka 
polskiego (w wymiarze dwóch lub trzech godzin tygodniowo). Podczas tych zajęć 
uczniowie mieli możliwość nadrobienia zaległości i poszerzenia umiejętności 
posługiwania się językiem polskim. Ponadto zorganizowano wypoczynek letni dzieci 
i młodzieży dla uczniów z wysoką frekwencją. Obejmował on dziesięciodniowy 
wyjazd integracyjny do miejscowości Hel dla 30 uczniów i trzech opiekunów. 

 Ubezpieczenie uczniów (616,00 zł), w ramach którego od następstw nieszczęśliwych 
wypadków ubezpieczono 17 uczniów romskich uczęszczających do szkół na terenie 
Gminy16. 

 Zakup podręczników i wyprawek dla uczniów romskich (11 597,00 zł), w ramach 
którego 29 uczniów wyposażono w podręczniki, przybory szkolne oraz tornistry 
i plecaki. 

 W 2015 r. w dziedzinie Mieszkalnictwo zrealizowano dwa zadania mające na celu 
poprawę stanu infrastruktury mieszkaniowej rodzin romskich, tj.: Remonty budynków 
mieszkalnych w miejscowości Ostrowsko i przygotowanie dokumentacji do uzyskania 
pozwolenia na budowę (185 435,00 zł) oraz Wymiana pieców c.o. w budynkach 
mieszkalnych (25 000,00 zł). Realizując te zadania, Gmina uzyskała zamierzony efekt 
rzeczowy poprzez remont trzech budynków mieszkalnych obejmujący cztery mieszkania 
(zamieszkiwało w nich 9 osób), a także przygotowanie dokumentacji projektowej 
do uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji zaplanowanej do realizacji w 2016 r. 
i w latach następnych (zadanie to dotyczyć będzie 28 osób ze społeczności romskiej). 
Ponadto dokonano wymiany pieców c.o. w trzech innych budynkach mieszkalnych 
w Ostrowsku, w których zamieszkiwało pięć rodzin w liczbie 19 osób. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-52, 81-145, 345-362, 399-414, 544, 707, 731-734-749, 795-799, 818-824, 846) 

W ramach Programu integracji Gmina na 2016 r. zaplanowała realizację pięciu zadań. 
Zadaniem pn. Wypoczynek dzieci i młodzieży Zielona szkoła oraz promowanie wysokiej 
frekwencji objęto w szczególności 9 osób ze społeczności romskiej (7 999,97 zł). Polegało 
ono na zorganizowaniu wycieczek integracyjnych (w tym transport, zakup biletów wstępu), 
w  których uczestniczyły również dzieci romskie (wycieczka do parku w Zatorze dla uczniów 

                                                      
15  Osoby, które ukończyły w 2015 r. kurs prawa jazdy kat. B do czasu zakończenia kontroli NIK nie uzyskały 

dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (praw jazdy), a GOPS, 
który realizował to zadanie nie posiadał informacji o przyczynach nieuzyskania tych dokumentów. 

16  Według informacji przedstawionych przez cześć szkół pozostali uczniowie romscy z terenu Gminy należeli 
do grupy uczniów zwolnionych z opłacenia składki ubezpieczenia. 
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klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Ostrowsku, rejs statkiem po jeziorze Czorsztyńskim oraz 
wycieczka do Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik” w Stróżach). 

Z pozostałych czterech zadań przyjętych do realizacji na 2016 r. w ramach Programu 
integracji, do czasu zakończenia niniejszej kontroli w trakcie realizacji były trzy zadania, tj.:  

 Wyposażenie uczniów w wyprawki szkolne oraz ubezpieczenie uczniów (zadaniem 
planowano objąć 30 uczniów romskich – dotacja 8 800,00 zł),  

 Prowadzenie świetlicy szkolnej i zatrudnienie asystenta romskiego (zadaniem 
planowano objąć 12 osób ze społeczności romskiej – dotacja 22 350,00 zł),  

 Sportowe zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego (zadaniem 
planowano objąć 12 osób ze społeczności romskiej – dotacja 10 200,00 zł).  

Łącznie na zadana te Gminie przyznano dotację w wysokości 41 350,00 zł, z czego do 
23 września 2016 r. wykorzystano 30 055,77 zł (72,7%).  

Zadanie pn. Budowa trzech budynków mieszkalnych w miejscowości Ostrowsko i Nowa 
Biała wyznaczono do realizacji w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (dotacja 
217 000,00 zł). W ramach tego zadania zaplanowano poprawę warunków mieszkaniowych 
dla 28 osób ze społeczności romskiej poprzez budowę dwóch budynków mieszkalnych 
w miejscowości Ostrowsko oraz jednego budynku w miejscowości Nowa Biała. Zadanie to 
jest kontynuacją prac z 2015 r., w ramach których wykonano dokumentację projektową 
i kosztorysową dla tych budynków. Z uwagi na przyznanie w 2016 r. dotacji z budżetu 
państwa w kwocie niewystarczającej do realizacji całości inwestycji Gmina podjęła decyzję 
o przeznaczeniu otrzymanego dofinansowania na budowę budynku mieszkalnego 
w miejscowości Nowa Biała, który zabezpieczy potrzeby mieszkaniowe dla ośmiu osób 
ze społeczności romskiej. Do czasu zakończenia kontroli Gmina nie poniosła wydatków na 
realizację tego zadania.  
(dowód: akta kontroli str. 303, 307-308, 318-394, 634-641, 707-708, 722-725, 798-799, 809-817)  

W wyjaśnieniach na temat czynników ograniczających skuteczność realizowanych przez 
Gminę zadań w ramach Programu integracji Wójt wskazał na: 
- brak chęci współpracy ze strony społeczności romskiej z Gminą, a także między 

członkami tej społeczności – rodziny romskie nastawione są głównie na pomoc 
finansową, a nie podniesienie swoich umiejętności zawodowych; często wyrażają chęć 
uczestnictwa m.in. w projekcie aktywizacji zawodowej, by później zrezygnować 
i wycofać się z udziału w tym przedsięwzięciu, 

- ograniczone środki do pozyskania z Programu integracji – gmina ze swojego budżetu 
nie może wyasygnować więcej środków z przeznaczeniem tylko na tę społeczność, 
zważywszy na fakt, że jej terytorium zamieszkuje ponad 23 000 osób, 

- zasady korzystania z Programu integracji – od czasu złożenia wniosku, aż do decyzji 
o przyznaniu dofinansowania, a następnie do momentu podpisania umowy i wypłaty 
środków mija bardzo dużo czasu, 

- niechęć do pokrywania kosztów osobowych w Programie integracji, a taka możliwość 
zapewniałaby osiągniecie lepszych efektów,  

- brak możliwości realizacji wszystkich zaplanowanych projektów, ponieważ Gmina 
otrzymuje wsparcie finansowe z budżetu państwa tylko dla części zgłoszonych zadań.  

 (dowód: akta kontroli str. 514, 520-521) 

2.2. Stopień realizacji założonych wskaźników Programu 
integracji 

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 latach 2014–2016 powyżej przewidzianej 
wartości docelowej i wyniosła 100% (w Programie integracji założono wzrost poziomu tego 
miernika z 64% do 81%). W kontrolowanym okresie od 13 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). W latach 

Opis stanu 
faktycznego 
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2014–2016 (I półrocze) nie aplikowano do systemów stypendialnych realizowanych dla 
uczniów lub studentów pochodzenia romskiego. 

W 2014 r. Gmina nie realizowała zadań dotyczących infrastruktury mieszkaniowej dla 
Romów. Natomiast frekwencja Romów, którym remontowano lub przyznano nowe 
mieszkania (Dziedzina II: Mieszkalnictwo) wyniosła w latach 2015–201617 35,4% i 10,1% 
(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 2,8%, 2,9% i 4,8% (w Programie integracji 
założono wzrost poziomu tego miernika z 5,2% do 10%). Poziom tego miernika wynikał z 
zatrudnienia w ww. okresie jednego asystenta edukacji romskiej. W 2015 r. frekwencja 
Romów korzystających z kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe wyniosła 
23,5%, a tym samym osiągnięto docelową wartość tego miernika (w Programie integracji 
przewidziano wzrost poziomu tego miernika z 1,5% do 6%). W 2014 r. i 2016 r. Gmina 
nie organizowała takich szkoleń. 
Na terenie Gminy nie były prowadzone w ramach Programu integracji badania 
profilaktyczne i szczepienia ochronne dla społeczności romskiej (w kontrolowanym okresie 
nie realizowano zadań z Dziedziny IV: Zdrowie). 

(dowód: akta kontroli str. 778-780, 798-799) 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższą ocenę wynikającą z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o: 

1) podjęcie działań w celu opracowania Lokalnego programu integracji społecznej Romów, 
a następnie realizację zaplanowanych w nim działań; 

2) rzetelne sporządzanie sprawozdań i opisywanie dowodów źródłowych dokumentujących 
realizację zadań w ramach Programu integracji. 

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 wykorzystania 
uwagi i wykonania wniosków pokontrolnych 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 07 października 2016 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Antoni Radzięta 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
17  Dla 2016 r. podano przewidywaną wartość tego miernika. 
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