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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 Trybowski – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/60/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1 i 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary (Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Rafał Piotr Szkaradziński – Wójt Gminy Szaflary od 8 grudnia 2014 r. (Wójt)  
(dowód: akta kontroli str.6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Gmina Szaflary (Gmina) w ograniczonym stopniu 
wykorzystywała możliwości realizacji zadań w zakresie integracji społeczności romskiej 
w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–20203  
(Program integracji). W kontrolowanym okresie Gmina realizowała 8 zadań w jednym 
z czterech komponentów Programu integracji, tj. Edukacji. O środki w ramach pozostałych 

trzech dziedzin nie występowano (Mieszkalnictwo, Praca i Zdrowie), pomimo 

zdiagnozowanych na terenie Gminy potrzeb w tym zakresie4. 
W dziedzinie Edukacji zakupiono dla uczniów romskich wyprawki szkolne, zorganizowano 
cztery wycieczki integracyjne oraz dofinansowano działalność zespołu romskiego Terne 
Ćhawe. Gmina dysponowała informacjami wskazującymi, że dzieci romskie zamieszkujące 
na jej terenie realizowały obowiązek szkolny. Placówki oświatowe Gminy podejmowały 
dodatkowe działania na rzecz uczniów romskich oraz zatrudniały dwóch asystentów 
edukacji romskiej. W dziedzinie Edukacji uzyskano wartości docelowe podstawowych 
mierników założonych w Programie integracji5, tj. frekwencja dzieci pochodzenia romskiego 
w Programie, poziom doposażenia uczniów romskich i liczba uczniów pochodzenia 
romskiego przypadająca na jednego asystenta edukacji romskiej. 
Gmina dotychczas nie opracowała 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 – 

                                                      
1  Kontrolą objęto okres 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  Na przykład, zgłaszane przez społeczność romską potrzeby w zakresie: zaopatrzenia w wodę, odbioru 

ścieków, poprawy oświetlenia i remontu drogi na osiedlu romskim w Szaflarach. 
5  Z wyjątkiem nieosiągnięcia założonego poziomu frekwencji dzieci romskich pobierających naukę 

w placówkach szkolnictwa specjalnego. 
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Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu 
lokalnym.  
Uwagę zwraca brak koordynacji w Gminie działań realizowanych na rzecz społeczności 
romskiej. Zadań w tym zakresie nie przypisano żadnej z komórek organizacyjnych Urzędu, 
ani żadnemu z jego pracowników. Dotychczasowe działania na rzecz społeczności romskiej 
realizowały niezależnie jednostki organizacyjne Gminy, w tym: Zespół Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej zadania objęte Programem integracji, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej (GOPS) w zakresie pomocy społecznej oraz Urząd w zakresie 
zatrudnienia. Zdaniem NIK liczebność społeczności romskiej na terenie Gminy oraz zakres 
realizowanych na jej rzecz zadań z zakresu pomocy społecznej, edukacji i kultury 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. 

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 

Gmina posiadała wiedzę o liczbie mieszkańców należących do społeczności romskiej. 
Romowie zameldowani na terenie Gminy stanowili 1,3% mieszkańców gminy (na koniec 
2015 r.). Większość z nich (93%) zameldowanych było na osiedlu romskim zlokalizowanym 
na terenie Gminy . 

Dane o społeczności romskiej i jej potrzebach pozyskiwane były m.in. wskutek wywiadów 
społecznych przeprowadzanych przez pracowników GOPS. Z pomocy społecznej w latach 
2014–2016 (I półrocze) korzystała prawie połowa tej społeczności.  

W latach 2014–2015 zasiłki celowe, okresowe i stałe udzielono, odpowiednio: 39 i 40 
Romom. Ponadto, w okresie tym skorzystały z gorącego posiłku w szkołach i z zasiłku na 
zakup żywności w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania skorzystało 
27 i 22 dzieci romskich. 

Informacje dotyczące liczebności mieszkańców pochodzenia romskiego pozyskiwane były 
także przez dyrektorów zespołów szkół w Maruszynie Dolnej i w Szaflarach, do których 
uczęszczali uczniowie tej społeczności. Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Maruszynie Dolnej, w którego obwodzie szkolnym znajdowało się osiedle romskie 
zlokalizowane na terenie Gminy, pozyskiwał ponadto informacje o liczebności mieszkańców 
pochodzenia romskiego oraz ich potrzebach materialnych, organizacyjnych itp., 
na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego, a także na podstawie 
bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami osiedla i ich przedstawicielem.  

(dowód: akta kontroli str. 136-138, 208-211 i 228-230) 

Zadania dotyczące działalności w zakresie ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości 
kulturowej mniejszości romskiej, a także jej integracji obywatelskiej i społecznej nie zostały 
także przypisane w Regulaminie Organizacyjnym6  żadnej z wyszczególnionych w nim 
19 komórek organizacyjnych Urzędu.  

(dowód: akta kontroli str. 270, 279-291) 

Na żadnego z pracowników Urzędu nie zostały nałożone zadania bezpośrednio dotyczące 
działalności w zakresie ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości 
narodowych i etnicznych, w tym mniejszości romskiej. Zakresy zadań dwóch pracownic 
Referatu Finansów Urzędu (z 27 stycznia 2016 r.) obejmowały prowadzenie rachunkowości 
i obsługę finansowo-księgową, m.in. dwóch zespołów szkół, których statuty zawierały 

                                                      
6  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Szaflarach nadany Zarządzeniem nr 31/2005 Wójta Gminy 

Szaflary z dnia 18 lipca 2005 r. ze zm. 
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zadania dotyczące podtrzymania poczucia tożsamości etnicznej uczniów7, a jednej z nich 
dodatkowo – sporządzanie wniosków o dotacje i ich rozliczanie.  

Analogiczne zadania nałożone zostały na jedną z ww. pracownic na podstawie przyjętego 
przez nią w dniu 12 marca 2015 r. zakresu zadań na poprzednio zajmowanym stanowisku 
głównego księgowego Gminnego Zespołu Oświaty w Szaflarach. 

(dowód: akta kontroli str. 279-291) 

Sekretarz Gminy w wyjaśnieniu stwierdziła, że w zakresach czynności pracowników Urzędu 
nie ma literalnych zapisów, które określałyby realizację zadań tylko na rzecz społeczności 
romskiej. Wszystkie zakresy czynności zawierają jednak zapisy obligujące pracowników do 
realizacji zdań na rzecz całej społeczności gminnej, w tym również romskiej, stanowiącej 
1,3% społeczności całej Gminy. W wyjaśnieniu wyraziła także opinię, że dzielenie 
społeczności gminy na romską i nieromską jest sprzeczne z zasadami dobrego współżycia 
społecznego. 

(dowód: akta kontroli str. 256, 257 i 270) 

Zadania umożliwienia uczniom podtrzymania m.in. ich poczucia tożsamości etnicznej 
ustalone zostały w statutach dwóch zespołów szkół, do których uczęszczały dzieci 
ze społeczności romskiej. Statuty żadnej z pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy 
nie zawierały zapisów dotyczących działań na rzecz społeczności romskiej. 

 (dowód: akta kontroli str. 8-10, 56-60 i 248-255) 

W Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Szaflary na lata 2013–2020 nie 
zdiagnozowano potrzeb w zakresie integracji społeczności romskiej w gminie,. Bezpośrednich 
odniesień do integracji tej społeczności nie zawarto także w żadnym z działań wskazanych do 
osiągnięcia sześciu sformułowanych w tej strategii celów strategicznych. Zagadnień 
związanych z integracją społeczności romskiej nie dotyczyła także żadna z rekomendacji 
sformułowanych w Lokalnej diagnozie problemów uzależnień oraz innych problemów na 
terenie gminy Szaflary8. 

(dowód: akta kontroli str. 8) 

Żadna z uchwał Rady Gminy podjętych w latach 2014–2016 (I półrocze) nie zobowiązywała 
Wójta do realizacji zadań w zakresie zaspokajania potrzeb społeczności romskiej 
zamieszkującej na terenie Gminy. Potrzeby tej społeczności nie były także przedmiotem 
zaprotokołowanych w tym okresie obrad Rady Gminy ani komisji, w tym Komisji 
Budżetowej, Komisji Oświaty i Komisji Rewizyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 279-291) 

Gmina udzieliła w latach 2014–2016 (I półrocze) organizacjom pozarządowym dotacji 
celowych na finansowanie lub dofinansowanie 33 zadań w łącznej wysokości 577,4 tys. zł. 
Żadne z tych zadań nie obejmowało przedsięwzięć specjalnie adresowanych do 
społeczności romskiej.  

(dowód: akta kontroli str.199-203) 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że konkursy na realizację zadań na rzecz integracji społeczności 
romskiej nie były ogłaszane, aby nie dyskryminować pozostałej społeczności. Realizowane 
zadania kierowane były do wszystkich mieszkańców i nie zabraniano uczestnictwa w nich 
społeczności romskiej, a żadna z organizacji nie złożyła oferty na realizację działań 
wyłącznie na rzecz tej społeczności. 

(dowód: akta kontroli str. 257, 265 i 266) 

Pracownicy Urzędu Gminy nie byli kierowani w kontrolowanym okresie na szkolenia 
z zakresu zasad i procedur obowiązujących przy realizacji Programu integracji. W latach 
2014–2016 Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej 
uczestniczył w trzech spotkaniach zorganizowanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki 
w Krakowie (MUW) w celu zapoznania z zasadami aplikacji w Programie integracji, 
a kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach (GOPS) w jednym z tych 

                                                      
7  Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej oraz Zespół Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum w Szklarach. 
8  Lokalna diagnoza problemów uzależnień oraz innych problemów na terenie gminy Szaflary, opracowana 

w 2013 r. na zlecenie Wójta Gminy. 
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spotkań (2 czerwca 2016 r.). Kierownik GOPS uczestniczył także w zorganizowanym, 
w dniach 25-27 listopada 2012 r., przez MUW szkoleniu, które obejmowało problematykę 
historii, kultury i tradycji romskiej. Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Szaflarach brał udział w konferencji dotyczącej podsumowania i wytyczenia nowych 
celów w działaniach na rzecz polskich Romów, zorganizowanego na przełomie lat 2013–
2014 na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie. 

(dowód: akta kontroli str. 138, 258, 270) 

Gmina nie realizowała w latach 2014–2016 (I półrocze) projektów na rzecz społeczności 
romskiej w ramach tzw. komponentu romskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 
Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej Priorytetu I – Zatrudnienie 
i integracja społeczna. 

(dowód: akta kontroli str. 138) 

Zdaniem NIK liczebność społeczności romskiej na terenie Gminy oraz zakres realizowanych 
na jej rzecz zadań z zakresu pomocy społecznej, edukacji i kultury 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. 

 

1.2. Zadania realizowane na rzecz społeczności romskiej  

W Gminie na koniec 2015 r. zameldowanych było 137 osób pochodzących z romskiej 
mniejszości etnicznej, tj. o 14 osób mniej niż na koniec 2011 r. Zmniejszyła się zarówno 
liczba kobiet (z 54 do 41), mężczyzn (z 47 do 45), jak i dzieci w wieku szkolnym, tj. 5-14 lat 
(z 37 do 33) i przedszkolnym (z 17 do 10). Zmniejszyła się także w tym okresie liczba 
Romów w wieku produkcyjnym9 z 90 do 84, wzrosła natomiast liczba osób korzystających 
z pomocy społecznej z 39 do 40 osób. 

Urząd nie dysponował jednak dokładnymi danymi o liczbie osób pochodzenia romskiego 
faktycznie zamieszkujących na terenie gminy. Liczba mieszkańców pochodzenia romskiego 
zarejestrowanych na 31 grudnia 2015 r. w ewidencji osób zameldowanych, prowadzonej 
przez Urząd, była większa od liczby tych osób (103 osoby) ujętych w ewidencji prowadzonej 
przez GOPS. Jednak GOPS w oparciu o wyniki wywiadów środowiskowych pozyskiwał 
dane jedynie o osobach korzystających z pomocy społecznej. W przypadkach uzyskania 
przez Urząd informacji o niezamieszkiwaniu osób zameldowanych na terenie Gminy 
wszczynane były postępowania o ich wymeldowanie z urzędu. W 2014 r. zakończonych 
zostało 7 postępowań o wymeldowanie Romów zamieszkujących na terenie Gminy, 
a w 2016 r. wszczęte zostało jedno postępowanie w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 197, 292, 293, 302-304) 

Największe różnice pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a ujętych w ewidencji GOPS 
wystąpiły w grupie dzieci romskich w wieku szkolnym, tj. 5 do 14 lat i w grupie mężczyzn. 
W ewidencji osób zameldowanych wg stanu na koniec 2015 r. ujęto bowiem 33 dzieci 
zamieszkałych na terenie Gminy, a wg danych GOPS w miejscach tych mieszkało 16 dzieci, 
natomiast liczba 45 zameldowanych mężczyzn była o 12 osób wyższa od ujętych 
w ewidencji GOPS. Dane dotyczące liczebności pozostałych grup mieszkańców romskich 
nie wykazywały tak istotnych różnic, w tym wyższa o dwoje była liczba dzieci ujętych 
w ewidencji GOPS niż faktycznie zameldowanych, a zgodne były liczby kobiet 
zameldowanych i ujętych w ewidencji GOPS.  

(dowód: akta kontroli str. 197, 136) 

Dane dotyczące liczby mieszkańców pochodzenia romskiego pozyskiwane były także przez 
dyrektorów dwóch zespołów szkół, których tereny obwodów szkolnych zamieszkiwane były 
przez Romów. Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej 
w informacji przedłożonej do niniejszej kontroli podał, że liczba mieszkańców pochodzenia 

                                                      
9  Liczba mężczyzn w wieku od 18 do 64 lat i kobiet w wieku od 18 do 59 lat. 
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romskiego ulega ciągłym wahaniom i nie jest zgodna z danymi ewidencji ludności. W czasie 
niniejszej kontroli dokonana została przez niego oraz pracownika Urzędu zatrudnionego na 
stanowisku ds. ewidencji ludności analiza wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci 
romskie zamieszkałe w rejonie, który obejmuje szkoła. Z analizy tej wynikało10, że 14 
spośród dzieci w wieku szkolnym wyjechało do Wielkiej Brytanii, a sześcioro mieszka poza 
terenem Gminy. Wójt poinformowany o niezgodności danych w systemie ewidencji ludności 
ze stanem faktycznym wydał dyspozycję przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego 
przez odpowiedniego pracownika Urzędu. 

 (dowód: akta kontroli str.  197, 294-301, 361 i 362) 

Systematyczne rozpoznawanie potrzeb społeczności romskiej zamieszkującej w Gminie 
dokonywane było w okresie objętym niniejszą kontrolą jedynie przez pracownika GOPS, 
którego zakres obowiązków obejmował sprawy pomocy społeczności wsi Szaflary, 
w obrębie której mieszkają m.in. wszyscy Romowie zameldowani w na terenie Gminy. 
Na podstawie potrzeb ustalonych w wyniku dokonywanych wywiadów środowiskowych 
GOPS udzielił osobom ze społeczności romskiej w latach 2014–2016 (I półrocze) pomocy 
finansowej o łącznej wartości 465,8 tys. zł, w tym sfinansowanej ze środków budżetu 
państwa w wysokości 383,8 tys. zł, a w pozostałej części ze środków własnych gminy. 
Pomoc ta obejmowała:  

 zasiłki stałe, okresowe i celowe, udzielane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej11,  

 finansowanie posiłków w szkołach i zasiłków celowych na zakup żywności, dokonywane 
w oparciu o program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania,  

 pomoc żywnościową udzielaną w oparciu o Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 (FEAD),  

 dodatek energetyczny, przyznawany na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne12, 

 zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, i zasiłki 
rodzinne wraz z dodatkami, przyznawane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych13, 

 stypendia szkolne, przyznawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty14. 

Największymi bieżącymi problemami, mającymi wpływ na jakość życia mieszkańców osiedla 
romskiego, wskazanymi w informacji przedłożonej do niniejszej kontroli przez kierownika 
GOPS, są braki w zaopatrzeniu w wodę, niski standard zajmowanych mieszkań, brak 
uregulowania statusu prawnego gruntów i budynków oraz brak infrastruktury komunalnej, 
w tym kanalizacji, oświetlenia i uporządkowanych dróg, a także miejsc do zabaw 
i wypoczynku. Według informacji kierownika GOPS społeczność romska na terenie osiedla 
romskiego użytkuje 15 budynków i osiem kontenerów. Istnieją również dwa baraki 
użytkowane zazwyczaj tylko w okresie letnim przez krewnych przyjeżdżających na okres 
wakacji. Rodziny mieszkające w kontenerach mają dobre warunki mieszkaniowe, gdyż 
każdy kontener posiada bieżącą wodę ciepłą i zimną, kanalizację podpiętą do szamba 
bezodpływowego, piec z podpiętą do niego instalacją centralnego ogrzewania oraz energię 
elektryczną. Rodziny mieszkające w kontenerach mają godne warunki bytowania i są 
mobilizowane do właściwego użytkowania, dbania o zamontowane instalacje i usuwania 
wszelkich awarii. Rodziny mieszkające w budynkach jedno, dwu i trzyizbowych 
w większości również mają doprowadzoną bieżącą wodę zimną i energię elektryczną. Kilka 
z nich posiada łazienki z instalacją kanalizacyjną podłączoną do szamb oraz centralne 
ogrzewanie. Pozostałe są ogrzewane piecami węglowymi. Większość budynków posiada 
wyremontowane dachy, kilka z nich jest docieplonych i posiada wymienioną stolarkę 
okienną i drzwiową. Większość z tych budynków została poddana remontom w ramach 
Programu na rzecz społeczności romskiej obowiązującego w latach 2004–2013, jednak 

                                                      
10  Według informacji udzielonych przez asystentów edukacji romskiej oraz wywiadów środowiskowych 

dokonanych przez dyrektora szkoły. 
11  Dz. U. z 2016 r. poz. 930. 
12  Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm. 
13  Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm. 
14  Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm. 
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kierownik GOPS wskazał, że zauważalna jest również inicjatywa niektórych rodzin, mająca 
na celu poprawę swoich warunków mieszkaniowych  poprzez remonty i naprawy 
użytkowanych budynków we własnym zakresie. Budynki na osiedlu romskim wymagają 
jednak w ocenie kierownika GOPS dalszych remontów i modernizacji, gdyż ze względu na 
wiek ulegają zużyciu. W latach 2014–2016 gmina nie wykonywała remontów lub zakupów 
mieszkań. Ostatnie remonty budynków i zakupy mieszkalnego budynku kontenerowego 
dokonane zostały w 2011 r. w ramach wieloletniego programu na rzecz społeczności 
romskiej. Nadzór nad realizacją tego programu powierzony został kierownikowi GOPS przez 
poprzedniego Wójta. 

(dowód: akta kontroli str. 134-144, 256, 273-278) 

Nieruchomości zajmowane przez Romów na terenie osiedla romskiego w Szaflarach zostały 
nabyte przez Romów w drodze zasiedzenia na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego 
w Nowym Targu z 22 marca 2016 r. Kontenery mieszkalne przekazane zostały Romom 
przez GOPS na podstawie umów użyczenia. Zostały one ustawione na pozostałościach 
dawnych, nieistniejących budynków romskich w obrysach istniejących ław fundamentowych. 
Ich samonośna konstrukcja umożliwia ich przenoszenie. W ocenie GOPS budynki 
zajmowane przez Romów zostały wzniesione w okresie powojennym XX wieku. W ocenie 
zawartej w wyjaśnieniach Skarbnik Gminy przedstawionych przez Wójta ich stan techniczny 
jest zadowalający. Drobne remonty i naprawy mieszkańcy zgłaszają do GOPS i pomoc na 
ten cel jest im przyznawana w formie zasiłków celowych. Kontrole stanu technicznego 
kontenerów nie były wykonywane. Skarbnik podała, że w 2016 r. zlecono wykonanie 
przeglądów technicznych kontenerów mieszkalnych, które nie zostały zakończone do czasu 
niniejszej kontroli. 

Budynek w Szaflarach, w którym zamieszkuje część Romów15 (położony poza terenem 
osiedla romskiego), jest własnością Gminy Nowy Targ, w kompetencjach której pozostaje 
wykonywanie zabiegów remontowych, zapewniających prawidłowy stan techniczny tego 
budynku. 

(dowód: akta kontroli str. 302-304, 325-335) 

Rozpoznawanie potrzeb mieszkańców pochodzenia romskiego dokonywane było także 
przez Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej, w którego 
rejonie szkolnym znajdowało się osiedle zamieszkiwane przez większość Romów z terenu 
Gminy. Informacje na temat potrzeb tej społeczności dyrektor placówki oświatowej 
pozyskiwał przede wszystkim w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami osiedla 
romskiego i wybranym przez nich przedstawicielem. Dyrektor przeprowadził także w 2016 r. 
badanie ankietowe. W informacji przedłożonej przez Dyrektora ww. placówki w toku 
niniejszej kontroli NIK wskazano, że na podstawie pozyskanych informacji projektuje się 
wnioski o dotacje w ramach Programu integracji w zakresie w jakim może to uczynić szkoła. 
Najczęściej zgłaszane są potrzeby w zakresie mieszkalnictwa, których szkoła nie może 
zrealizować. Problemami najczęściej wymienianymi w badaniu ankietowym są niedobory 
wody, brak kanalizacji i wodociągu, konieczność remontów mieszkań, brak na osiedlu 
świetlicy i placu zabaw oraz oświetlenia i asfaltowej drogi dojazdowej. 

(dowód: akta kontroli str. 210-212) 

Skarbnik Gminy w wyjaśnieniu przedłożonym przez Wójta podała m.in., że wnioski o ujęcie 
w projekcie budżetu poszczególnych zadań są przedkładane w trakcie projektu nad 
budżetem, a gmina stara się równo traktować całą społeczność. Skarbnik Gminy wskazała 
także, iż place zabaw są obecnie przy każdej szkole, a ponadto na placu obok Urzędu i na 
placu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach głównie przebywają dzieci i młodzież, 
a także dorośli pochodzenia romskiego. W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Maruszynie Dolnej, do której uczęszczają uczniowie romscy, jest świetlica szkolna 
i zatrudnieni są asystencji romscy pomagający uczniom romskim w odrabianiu zadań. 

                                                      
15  W okresie objętym niniejszą kontrolą jeden z sześciu lokali tego budynku zajmowany był przez 15 osób 

pochodzenia romskiego (dwie rodziny), w tym 10 dzieci, z których dwoje uczęszczało do Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach. Pozostałe lokale w tym budynku były niezamieszkałe a Urząd 
przeprowadził w 2013 r. siedem postępowań administracyjnych zakończonych decyzjami o wymeldowaniu 
Romów zamieszkujących poprzednio te lokale. 
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Natomiast pozostali uczniowie nie mają takich udogodnień, ani bezpłatnych podręczników 
i przyborów szkolnych. 

Załączone przez Wójta wyjaśnienie kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, 
Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji zawierało informację o rozpoczęciu 
działań związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w Szaflarach, 
wykonywanej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu. W celu przyspieszenia 
zakończenia tej modernizacji Gmina partycypuje w kosztach jego realizacji. Planowane 
ukończenie prac w 2018 r. umożliwi wejście w teren i wykonanie prac związanych 
z przebudową drogi.  

(dowód: akta kontroli str. 256, 264 i 265) 

Na remont drogi prowadzącej na osiedle romskie w okresie objętym niniejszą kontrolą 
Gmina poniosła wydatki w wysokości 5,4 tys. zł. W 2015 r. wykonane zostało także na tym 
osiedlu zadaszenie zbiornika wody pitnej i jego obudowa.  

(dowód: akta kontroli str. 338) 

W latach 2014–2016 (I półrocze) Gmina pozyskała dodatkową kwotę części oświatowej 
subwencji ogólnej w łącznej wysokości 328,8 tys. zł, w tym w 2014 r. – 138,5 tys. zł, 
w 2015 r. 86,6 tys. zł, a w I półroczu 2016 r. 103,7 tys. zł. W ramach tych kwot 
organizowane były przez szkoły zajęcia dodatkowe dla 16 uczniów romskich w 2014 r., 
10 w 2015 r. i 12 w I półroczu 2016 r. 

W kontrolowanym okresie w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie 
Dolnej zatrudniono dwóch asystentów edukacji romskiej w wymiarze ½ etatu każdy. 

Gmina dysponowała informacjami o realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci romskie. 
Według stanu nas koniec 2015 r. w Gminie zameldowanych było 33 dzieci w wieku 5-14 lat, 
z czego: 13 realizowało obowiązek szkolny w placówkach oświatowych Gminy, a pozostałe 
zamieszkiwały poza obszarem Gminy (w tym 14 dzieci wyjechało za granicę). 

Frekwencja uczniów romskich realizujących obowiązek szkolny w Zespole Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej mieściła się w przedziale: od 50% do 95% 
w roku szkolnym 2013/2014, od 62%-98% w roku szkolnym 2014/2015 oraz od 72,5% do 
90% w roku szkolnym 2015/2016. Średnia ocen w tych okresach mieściła się odpowiednio 
w przedziale: od 2,4 do 3,2 (w tym z języka polskiego od 2 do 3), od 2,4 do 3,0 oraz od 2,5 
do 2,7 (w tym z języka polskiego od 2 do 3). 

Z kolei frekwencja uczniów romskich uczęszczających do Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Szaflarach mieściła się w odpowiednio w przedziale: od 56% do 50%, 
od 53% do 66,5% oraz od 58% do 66,5%.  Średnia ocen tych uczniów wyniosła 2,6 w roku 
szkolnym 2014/2015 (w tym 3 z języka polskiego) oraz 2,8 w kolejnym roku szkolnym 
(w tym 3 z języka polskiego). 

(dowód: akta kontroli str. 190, 210-214, 230-233, 349-350, 361-362) 

W okresie objętym kontrolą Gmina nie opracowała Lokalnego programu integracji 
społecznej Romów, o którym mowa w pkt. 7.1 Programu integracji.  

(dowód: akta kontroli str. 257, 268, 353) 

W ramach Programu integracji Gmina zrealizowała w latach 2014–2015 jednostkowe 
zadania w ramach obszaru wsparcia II – Małe granty, w tym: 

 w 2014 r. jeden projekt wyposażenia uczniów pochodzenia romskiego w podręczniki 
szkolne, na który uzyskała dotację w wysokości 2 000 zł, tj. zgodnej z wnioskowaną 
i przekazała środki własne w wysokości 181,85 zł; 

 w 2015 r. cztery projekty, na które uzyskała dotację przekazaną w łącznej wysokości 
28 250 zł i przekazała środki własne w wysokości 435 zł, tj. na: 

 wyposażenie uczniów w podręczniki i przybory szkolne (4 600 zł dotacji), 

 integracyjne wycieczki krajoznawcze (w wysokości 15 200 zł dotacji), 

 ubezpieczenie uczniów (800 zł dotacji) 

 działalność zespołu Terne Ćhawe (7 650 zł dotacji). 

Dotacje te przekazane zostały w wysokościach zgodnych z wnioskowanymi za wyjątkiem 
dotacji na ubezpieczenie, która była niższa o 200 zł od kwoty wnioskowanej. 
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Spośród złożonych w 2016 r. wniosków o dotacje w łącznej wysokości 109 105 zł na 
realizację 10 zadań do 7 lipca 2016 r. Gminie przyznano 10 770 zł dotacji na realizację 
trzech zadań, tj.: działalność zespołu Terne Ćhawe, wyposażenie uczniów romskich 
w podręczniki i przybory szkolne, a także ich ubezpieczenie. Nieuwzględnione pozostały 
wnioski o dotacje na integracyjne wycieczki szkolne i przybliżające historię i kulturę romską, 
a także warsztaty i zajęcia artystyczne, matematyczno-przyrodnicze, świetlicowe, sportowe 
i teatralne. Wszystkie ww. wnioski przygotowane zostały przez pracowników Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej. Wniosków o dofinansowanie 
kompleksowych działań na rzecz integracji społeczności romskiej i projektów o charakterze 
interdyscyplinarnym Gmina nie składała. 

(dowód: akta kontroli str. 191-193, 198) 

Zadania zaplanowane w ramach Programu integracji zrealizowane zostały w 2015 r. 
zgodnie z porozumieniami zawartymi z Wojewodą Małopolskim. Gmina przedłożyła 
rozliczenia zaplanowanych wydatków poniesionych na realizację tych zadań bez 
przekroczenia terminów ustalonych w ww. porozumieniach, przedstawiając dowody 
poniesionych wydatków. Prawidłowo udokumentowano także wydatki na wyposażenie 
uczniów romskich w podręczniki i przybory szkolne zakupione w 2014 r. na podstawie 
porozumienia Gminy z Ministrem Edukacji Narodowej.  

(dowód: akta kontroli str. 225-227) 

Formą pomocy udzielonej Romom – poza Programem integracji – było podjęcie przez 
Gminę współpracy ze Starostą Powiatu Nowotarskiego i Powiatowym Urzędem Pracy 
w Nowym Targu, w wyniku czego w latach 2015–2016 zatrudniono od trzech do siedmiu 
Romów do wykonywania prac społecznie użytecznych. 

Jednocześnie jedynie niewielka część Romów zarejestrowanych jako bezrobotni 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu była objęta szkoleniami organizowanymi 
przez tę jednostkę. W okresie 2014–2016 (I półrocze) zarejestrowanych jako bezrobotnych 
było odpowiednio: 26, 25 i 19 Romów, a w szkoleniach uczestniczyła tylko jedna osoba 
(w 2014 r.). Kolejna osoba, której takie szkolenie zaproponowano w 2015 r., nie skorzystała 
z niego. 

(dowód: akta kontroli str. 352, 364) 

Tematyka żadnej spośród 16 kontroli, których przeprowadzenie w 2014 r. i 2015 r. 
odnotowane zostało w rejestrze kontroli Urzędu, nie dotyczyła zadań realizowanych 
w ramach Programu integracji. Zadania realizowane w ramach tego Programu nie były 
także przedmiotem żadnej spośród 13 kontroli Urzędu przeprowadzonych w 2016 r. 
(do 27 czerwca 2016 r.). Sprawy pośrednio związane z zapewnieniem warunków 
organizacyjnych i kadrowych wykonywania niektórych zadań na rzecz społeczności 
romskiej dotyczyła kontrola skarbowa przeprowadzona w okresie od 31 maja 2016 r. do 
23 czerwca 2016 r. Objęła ona m.in. badanie prawidłowości realizacji obowiązków 
związanych z gromadzeniem i przekazywaniem danych stanowiących podstawę do 
naliczania części oświatowej subwencji ogólnej w 2014 r. W protokole z tej kontroli zapisano 
m.in., że kontrola zgodności danych wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) 
w zakresie liczby uczniów z danymi wynikającymi z dokumentów źródłowych 
przeprowadzona została w dwóch szkołach podstawowych. Były to placówki, w których 
części uczniów przypisano wagę P10, tj. służącą do zwiększenia tej subwencji wg wskaźnika 
1,50 dla uczniów szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych, w tym uczniów 
pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje dodatkowe zajęcia edukacyjne, 
a także dla uczniów korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego, tj.:  

 Szkoła Podstawowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szaflarach, której  

ww. wagę przypisano 3 spośród 201 uczniów,  

 Szkoła Podstawowa Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej 
której ww. wagę przypisano 11 spośród 71 uczniów. 

W protokole z przedmiotowej kontroli nie opisano nieprawidłowości w zakresie ustalenia 
liczby uczniów, którym przypisano wskaźnik P10. Kontrola zgodności danych wykazanych 
w SIO w zakresie liczby uczniów z danym wynikającymi z dokumentów nie objęła trzeciej 
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placówki, która wykazała uczniów z przypisanym ww. wskaźnikiem (dwóch spośród 25 

uczniów), tj. Gimnazjum Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej. 
(dowód: akta kontroli str. 7) 

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

 
Do czasu zakończenia niniejszej kontroli Gmina nie opracowała Lokalnego programu 
integracji społecznej Romów, który stosownie do pkt 7.1 Programu integracji powinien 
ustalać długofalową, intensywną i kompleksową pomoc dla Romów w formie wieloletniego 
projektu, oferującego całościową i dostosowaną do potrzeb konkretnych rodzin romskich 
ofertę usług na kolejne lata, niezbędną dla skuteczności rozwiązywania ich problemów. 
Wprawdzie Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej 
przeprowadził badania ankietowe potrzeb społeczności romskiej zamieszkującej na osiedlu 
romskim w Szaflarach, to jednak Wójt nie podjął do czasu zakończenia niniejszej kontroli 
działań w celu opracowania takiego programu. 

Podkreślić należy, że zadania realizowane przez Gminę w poszczególnych latach 
kontrolowanego okresu w ramach Programu integracji nie miały charakteru 
kompleksowego. Dotyczyły bowiem tylko Edukacji, tj. jednej z czterech podstawowych 
dziedzin interwencji przewidzianych w Programie integracji (Edukacja, Mieszkalnictwo, 
Praca, Zdrowie). Działania te nie były także zaplanowane w perspektywie wieloletniej.  

(dowód: akta kontroli, str. 225-227, 266-268) 
 

Tymczasem we wstępie Programu integracji wskazano m.in, że doświadczenia z realizacji 
wcześniejszych programów wskazują na mocne powiązanie ze sobą zagadnień takich jak: 
wykształcenie, odnalezienie się na rynku pracy, sytuacja bytowa i sytuacja zdrowotna 
społeczności romskiej i dlatego tak istotnym elementem działań powinno być szersze, nie 
zawężające się do jednej dziedziny, myślenie o problemach danej, lokalnej społeczności 
romskiej. Dzięki temu możliwe będzie kreowanie działań długofalowych w formie 
systemowych programów wsparcia rodziny, grupy, a w efekcie - romskiej mniejszości 
etnicznej w Polsce. Tylko tak sformułowane działania i projekty mają szanse być skuteczne. 
W związku z tym projekty kompleksowe, powstające w oparciu o lokalną analizę 
przyczynowo-skutkową będą priorytetem w Programie integracji. 

Ponadto 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. 

Wójt w złożonych wyjaśnieniach nie odpowiedział na zadana mu pytanie o przyczyny 
nieopracowania Lokalnego programu integracji społecznej Romów. Stwierdził jedynie, 
że możliwości finansowe Gminy są niewspółmierne do potrzeb. Poinformował także, iż jest 
w trakcie powoływania zespołu, który zajmie się opracowaniem ww. programu. Zespół ten 
będzie składał się z pracowników Urzędu Gminy i jednostek gminnych, aby do minimum 
zredukować koszty.  

Załączone przez Wójta wyjaśnienie Skarbnik Gminy zawierało m.in. stwierdzenia, 
że Lokalny program integracji społecznej Romów nie został opracowany podobnie jak inne 
niezbędne programy, jak np. program gospodarki niskoemisyjnej, program gospodarki 
ściekowej, czy gminny program opieki nad zabytkami, które są niezbędne dla uzyskania 
niezbędnych dofinansowań. 

(dowód: akta kontroli, str. 257, 268, 352-353) 
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2. Rezultaty osiągnięte w ramach Programu integracji 

2.1. Efekty rzeczowe zrealizowanych zadań 

W wyniku realizacji w latach 2014–2015 zadań w ramach Programu integracji uzyskane 
zostały zaplanowane w nich efekty, tj.: 

 w latach 2014–2015 zakupiono podręczniki i przybory szkolne dla wszystkich 16 
uczniów dwóch szkół, w tym dla 16 uczniów w 2014 r. i 14 w 2015 r. oraz przybory 
szkolne, a także opłacono polisę ubezpieczeniową dla nich; 

 w 2015 r. zorganizowano cztery zaplanowane wycieczki integracyjne (do Rabki, 
Niedzicy, Krakowa i Wieliczki); 

 w 2015 r. zaangażowano grupę 24 Romów w przygotowanie programu artystycznego 
i zrealizowano pokazy tego zespołu w ośmiu szkołach na terenie Gminy Szaflary 
i w jednej poza jej terenem. 

W I półroczu 2016 r. nie zostały uzyskane efekty zadań finansowanych z dotacji udzielonych 
Gminie na podstawie trzech porozumień zawartych z Wojewodą Małopolskim i Ministrem 
Edukacji Narodowej w maju i w czerwcu 2016 r., ponieważ terminy zakończenia ich 
realizacji ustalone ww. porozumieniami upływały dopiero w II półroczu 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 62-66, 80-87, 123-132, 225-227, 339-340) 

Efektem pomocy udzielanej społeczności romskiej przez GOPS (poza Programem 
integracji) było także przydzielenie stypendiów, w tym w 2014 r. 11 uczniom z pięciu rodzin 
romskich, w 2015 r. ośmiu uczniom z dziewięciu  rodzin, a w I półroczu 2016 r. 15 uczniom 
z siedmiu rodzin. 

(dowód: akta kontroli str. 364) 

W rejestrze skarg składanych w Urzędzie w latach 2014–2016 (I półrocze) nie odnotowano 
skarg Romów, co do sposobu i jakości zadań zrealizowanych w ramach Programu 
integracji. Wójt w złożonym wyjaśnieniu stwierdził, że Romowie zgłaszali mu ustnie uwagi 
dotyczące wyłącznie zakresu udzielanej im pomocy materialnej, która realizowana była 
przez Gminę w miarę posiadanych środków. 

(dowód: akta kontroli str. 271, 351-352) 

2.2. Stopień realizacji założonych wskaźników Programu integracji 

W latach 2014–2016 Gmina realizowała zadania w ramach Programu integracji jedynie 
w dziedzinie Edukacji.  

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 poszczególnych latach okresu 2014–2016 
powyżej przewidzianej wartości docelowej i mieściła się w przedziale od 91,7% do 100% 
(w Programie integracji założono wzrost poziomu tego miernika z 64% do 81%).  

Poziom doposażenia uczniów pochodzenia romskiego objętych działaniami w ramach 
Programu integracji był również wyższy niż przyjęta wartość docelowa i wyniósł 100% 
w poszczególnych latach okresu 2014–2016 (w Programie integracji założono wzrost 
poziomu tego miernika z 70% do 73%).  

W kontrolowanym okresie sześciu uczniów przypadało na jednego asystenta edukacji 
romskiej (w Programie integracji założono spadek poziomu tego miernika z 29 do 23), 
przy czym wskaźnik docelowy w tym zakresie został również osiągnięty, przyjmując do 
obliczeń pełne etaty (w takiej sytuacji 12 uczniów przypadało na jednego asystenta edukacji 
romskiej).  

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 9,1% do 16,7% 
(w Programie integracji założono spadek poziomu tego miernika z 9% do 7%). 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 
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Żaden mieszkaniec Gminy nie korzystał z systemów stypendialnych realizowanych dla 
studentów pochodzenia romskiego. 

W latach 2014–2016 w ramach Programu integracji nie zatrudniono ani jednej osoby, 
a także nie organizowano szkoleń dla społeczności romskiej. Urząd zatrudniał jednak 
w latach 2015–2016 od 3 do 7 Romów do wykonywania prac społecznie użytecznych. 
W niewielkim zakresie szkolenia dla bezrobotnych Romów organizowane były przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu (co opisano w pkt 1.2 wystąpienia pokontrolnego).   

Na terenie Gminy nie prowadzone były w ramach Programu integracji badania 
profilaktyczne i szczepienia Romów.  

 (dowód: akta kontroli str. 349-350, 352-360, 364, 366) 

W ocenie Wójta na terenie Gminy nie stwierdzono problemów wynikających z braku 
integracji społeczności romskiej z pozostałymi mieszkańcami Gminy. Z uzyskanych przez 
Wójta informacji od dyrektorów szkół oraz pracowników GOPS zarówno dzieci, młodzież, 
jak i dorośli w łatwy sposób nawiązują kontakty z pozostałymi mieszkańcami Gminy 
i wzajemnie się akceptują. Nie stwierdzono przypadków dyskryminacji w środowiskach 
szkolnych i konfliktów miedzy dziećmi i młodzieżą. Dzieci wspólnie uczestniczą w zajęciach 
wycieczkach i imprezach szkolnych. Muzyczny zespół romski niejednokrotnie gości na 
zaproszenie dyrektorów szkół w różnych szkolnych imprezach, a także na imprezie 
plenerowej organizowanej przez GOPS z okazji dni dziecka. O akceptacji ze strony widowni 
świadczy nagradzanie tych występów brawami widzów. Wójt wskazał także, iż na terenie 
Gminy praktycznie nie występują problemy wynikające nadużywania przez Romów alkoholu 
i zażywania narkotyków, co wynika bezpośrednio z wyznawanej przez nich wiary. 

(dowód: akta kontroli str. 351-352) 

Występowania problemów związanych ze społecznością romską w latach 2014–2015. 
nie odnotowano także w sprawozdaniu o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na 
terenie Gminy, przedstawionym Radzie Gminy przez Komendanta Powiatowego Policji 
w Nowym Targu. W szczególności udziału osób z romskiej mniejszości etnicznej 
nie wskazano w żadnych z przedstawionych w tym sprawozdaniu spraw spektakularnych 
medialnie oraz ujawnionych w 2014 r. 8 przestępstwach, których było o 13 (28%) mniej niż 
w 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 279-280) 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli16, wnosi o przystąpienie do opracowania Lokalnego programu integracji 
społecznej Romów ustalającego długofalową, intensywną i kompleksową pomoc dla 
Romów w formie wieloletniego projektu, oferującego całościową i dostosowaną do potrzeb 
konkretnych rodzin romskich ofertę usług na kolejne lata, niezbędną dla skuteczności 
rozwiązywania ich problemów. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy 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. 

                                                      
16  Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku 
pokontrolnego i wykorzystania uwagi oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

 

Kraków, dnia 12 września 2016 r. 

 
 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 

 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Andrzej Trybowski 
Główny specjalista kontroli państwowej 
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