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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/14/119 – Działania administracji publicznej na rzecz ochrony praw mniejszości romskiej 
w Polsce. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontroler Wojciech Zdasień, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 92157 
z  7 października 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1 i 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice (Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ewa Filipiak – Burmistrz Wadowic. 

(dowód: akta kontroli str. 188) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 realizację przez Gminę zadań i projektów na 
rzecz społeczności romskiej oraz wydatków poniesionych na ich wykonanie, w tym 
wynikających z wieloletniego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” na lata 
2004 – 2013 (Program).  

Gmina co prawda nie stworzyła własnych formalnych uregulowań dotyczących sposobu 
postępowania w stosunku do lokalnej społeczności romskiej, lecz zapewniła warunki do 
realizacji Programu. Działania Gminy w ramach tego Programu, jak też własne inicjatywy 
(dotyczące w szczególności aktywizacji zawodowej Romów), świadczą o zrozumieniu 
potrzeb tej społeczności oraz wychodzeniu jej naprzeciw.  

W latach 2012–2013 realizowano w ramach Programu jedenaście zadań, na które 
wydatkowano 546 tys. zł, w tym 319 tys. zł (58,4%) z dotacji celowej i 227 tys. zł (41,6%) 
środków własnych. Cele, na które przeznaczono dotacje, mieściły się w zakresie 
określonym w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku regionalnym2. Poszczególne zadania rozliczono rzetelnie 
i zgodnie z wymaganiami zarządzenia nr 4 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 
grudnia 2011 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na ochronę, 
zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, 
zachowanie i rozwój języka regionalnego oraz integrację obywatelską mniejszości romskiej3. 
Również po zakończeniu Programu Gmina z własnej inicjatywy realizowała działania na 
rzecz społeczności romskiej zapewniając dzieciom romskim w roku szkolnym 2014/2015 
ubezpieczenia NW oraz wyprawki szkolne, a także organizując pielgrzymkę do Limanowej. 
Ponadto w latach 2012–2014 Gmina wykonywała z własnych środków remonty i naprawy 
w  lokalach ze swojego zasobu, zamieszkiwanych przez rodziny romskie. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości 

i negatywna. 

2 Dz.U.2005.17.141. ze zm. – dalej zwana: „ustawą o mniejszościach”. 

3 Dz.Urz.MAiC.2012.4. – dalej zwane: „zarządzeniem w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na ochronę, 
zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych”. 
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Na pozytywną ocenę zasługują działania Gminy zmierzające do aktywizacji zawodowej 
przedstawicieli mniejszości romskiej, poprzez organizację szkoleń oraz ich zatrudnianie 
w Urzędzie i jednostkach podległych.  

Gmina, uzyskując zwiększone środki z oświatowej subwencji ogólnej na lata 2012–2014 dla 
uczniów pochodzenia romskiego, jednocześnie kontrolowała realizację przez tych uczniów 
obowiązku szkolnego. 

Skargi składane przez przedstawicieli mniejszości romskiej załatwiano w Urzędzie rzetelnie, 
bezstronnie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego4. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Uregulowania Gminy dotyczące społeczności romskiej 
oraz rozpoznanie jej potrzeb 

1.1 Według danych Urzędu na terenie Gminy zamieszkuje 108 osób pochodzenia 
romskiego, co stanowi 0,29% całkowitej liczby mieszkańców Gminy (37 769 osób).  

W latach 2012–2014 Rada Miejska w Wadowicach (Rada) nie podejmowała uchwał 
związanych z działaniami na rzecz mniejszości romskiej. 

[dowód: akta kontroli, str. 82 i 196] 

Gmina zawarła 19 czerwca 2012 r., z przedstawicielami społeczności romskiej, 
porozumienie określające obszary współpracy w ramach Programu, t.j.: zakup mieszkań, 
zatrudnienie, zatrudnienie asystenta romskiego, wyprawki szkolne, ubezpieczenia NW 
dzieci romskich, organizacja wyjazdu rodzinnego wadowickich Romów oraz kolonie dla 
dzieci romskich. 

[dowód: akta kontroli, str. 180] 

1.2 W Gminie funkcjonują cztery podległe Urzędowi zespoły szkół podstawowych, 
realizujących zadania na rzecz mniejszości romskiej. Ponadto na terenie Gminy znajdują się 
trzy zespoły szkół ponadgimnazjalnych i jeden zespół szkół specjalnych, w których naukę 
pobierają dzieci należące do mniejszości romskiej. 

[dowód: akta kontroli, str. 176] 

W roku szkolnym 2011/2012 (okres od stycznia do sierpnia 2012 r.) naukę w szkołach 
podstawowych realizowało 27 uczniów pochodzenia romskiego, natomiast w latach 
szkolnych2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015, odpowiednio: 22, 20 i 18 takich uczniów. 

 [dowód: akta kontroli, str. 197] 

1.3 Do Statutu Gminy nie wprowadzano zapisów odnoszących się do mniejszości romskiej. 

[dowód: akta kontroli, str. 82] 

1.4 W Regulaminie organizacyjnym Urzędu oraz w zakresach obowiązków: kierownika 
Wydziału Ogólnoadministracyjnego, stanowiska ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy 
zewnętrznych w Wydziale Ogólnoorganizacyjnym, kierownika MOPS w Wadowicach oraz 
kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, brak jest zapisów odnoszących się do 
mniejszości narodowych i etnicznych, w tym mniejszości romskiej. 

[dowód: akta kontroli, str. 82] 

1.5 W Radzie Miasta żaden radny nie jest Romem i w komisjach Rady nie zasiadają 
przedstawiciele mniejszości romskiej, chociaż mają taką możliwość, jak również innych 
mniejszości, gdyż nie występują one na terenie Gminy. 

                                                      
4 Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm. 
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[dowód: akta kontroli, str. 177] 

Burmistrz wyjaśniła, że żaden z przedstawicieli mniejszości romskiej nigdy nie zgłaszał 
zainteresowania pracą w komisjach Rady. 

[dowód: akta kontroli, str. 198] 

1.6 Wg informacji przedstawionych przez Urząd, w Gminie działa jedna organizacja 
realizująca działania na rzecz społeczności romskiej – Stowarzyszenie Romów 
Wadowickich. Pozostałe instytucje i organizacje realizują działania na rzecz wszystkich 
mieszkańców Gminy, w tym także mniejszości romskiej. 

[dowód: akta kontroli, str. 177] 

1.7 Zadania na rzecz społeczności romskiej wymienione w punkcie 3.1 niniejszego 
wystąpienia, Gmina realizowała we współpracy ze Stowarzyszeniem Romów Wadowickich. 

[dowód: akta kontroli, str. 177] 

W latach 2007-2009 Burmistrz zawarła z trzema mieszkańcami Gminy pochodzenia 
romskiego, umowy na czas nieokreślony, o świadczenie pracy w charakterze kierowcy oraz 
robotników gospodarczych. Osoby te są nadal zatrudnione w Urzędzie. 

[dowód: akta kontroli, str. 131 – 136 i 150] 

W kwietniu 2013 r. z dwoma mieszkańcami Gminy pochodzenia romskiego zawarto umowy 
o pracę na czas określony, w charakterze robotnika gospodarczego. Umowy te przedłużono 
do końca października 2013 r. Kolejne umowy na wykonywanie pracy w charakterze 
robotnika gospodarczego zawarto w kwietniu 2014 r., które obowiązywały do 31 
października 2014 r.  

[dowód: akta kontroli, str. 137-146] 

Umowę o pracę na czas określony z mieszkańcem Gminy pochodzenia romskiego 
w charakterze robotnika gospodarczego zawarto również marcu 2014 r. Umowę tą 
przedłużono do końca 2014 r. 

[dowód: akta kontroli, str. 147-149] 

Według stanu na dzień zakończenia kontroli NIK, w Urzędzie zatrudnionych było czterech 
mieszkańców gminy pochodzenia romskiego. 

[dowód: akta kontroli, str. 131-136 i 149] 

1.8 Gmina nie przekazywała ze swojego budżetu, Stowarzyszeniu Romów Wadowickich, 
żadnych środków na wspieranie działalności z zakresu rozwoju kultury i języka mniejszości 
romskiej. 

[dowód: akta kontroli, str. 177] 

1.9 Wyjaśniając zasady prowadzenia w Urzędzie analiz potrzeb lokalnej społeczności 
romskiej oraz podejmowania działań w celu zaspokojenia jej potrzeb, Burmistrz podała 
m.in., że corocznie organizowane są spotkania ze społecznością romską w trakcie których 
określane są jej potrzeby oraz obszary współpracy z Gminą, w tym działania priorytetowe. 
Zgłaszane przez stronę romską potrzeby dotyczą w szczególności: poprawy sytuacji 
bytowej i socjalnej (zakup mieszkań), przeciwdziałanie bezrobociu (zatrudnienie, kursy 
zawodowe), edukacji (wyprawki szkolne) oraz rekreacji. Zakupione w ramach Programu 
mieszkania oraz te będące już wcześniej w zasobie mieszkaniowym Gminy, pokrywają ok. 
80% potrzeb mieszkaniowych tej społeczności. Obecnie na liście oczekujących na lokal 
komunalny znajduje się 5 rodzin romskich. Zatrudnienie Romów w ramach Programu, jak 
i poza nim, pozwoliło w ok 50% zaspokoić potrzebę zatrudnienia zgłaszaną przez tych 
mieszkańców. MOPS w Wadowicach rozeznawał potrzeby rodzin romskich poprzez analizę 
zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Ponadto rodziny romskie korzystają 
również  z innych form wsparcia socjalnego, w tym wynikających z ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, o dodatkach mieszkaniowych oraz z ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów.  
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[dowód: akta kontroli, str. 191] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Urząd nie wprowadził własnych uregulowań dotyczących sposobu postępowania 
w stosunku do lokalnej społeczności romskiej, lecz Najwyższa Izba Kontroli ocenia 
pozytywnie fakt, że Gmina faktycznie posiadała rozeznanie potrzeb tej mniejszości a jej 
działania zmierzały do ich zaspokojenia. 

2. Dochody z subwencji ogólnej na zadania realizowane 
w szkołach na rzecz mniejszości romskiej 

2.1. Dochody Gminy z tytułu zwiększenia części subwencji ogólnej na zadania 
realizowane w szkołach na rzecz mniejszości romskiej w latach 2012-2014 (za 3 kw.) 
wynosiły, odpowiednio: 215 216 zł, 182 270 zł i 166 293 zł – w ramach wagi P10. Uzyskane 
środki Gmina przekazała podległym szkołom podstawowym. 

[dowód: akta kontroli, str. 175 i 197] 
Dane dotyczące liczby uczniów mniejszości romskiej na poziomie szkół wprowadzano do 
Systemu Informacji Oświatowej. Następnie dane te scalano i weryfikowano na poziomie 
Gminy przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach (ZOPO), wg danych 
zapisanych w księdze ucznia. Na prośbę pracownika ZOPO, pracownik szkoły udostępniał 
do wglądu księgę ucznia i na tej podstawie następuje weryfikacja. 

[dowód: akta kontroli, str. 154] 
2.2. Uczniowie mniejszości romskiej nie uczęszczają do szkół niepublicznych na terenie 
Gminy. 

[dowód: akta kontroli, str. 154] 
2.3. Środki na zadania oświatowe na rzecz mniejszości romskiej, wydatkowane w ramach 
Programu, zostały opisane w pkt 3.12 niniejszego wystąpienia. 

2.4. Gmina nie zatrudnia asystentów romskich. 

[dowód: akta kontroli, str. 154] 
Jak wyjaśniła Pani Burmistrz, przyczyną niezatrudnienia asystenta romskiego przez Gminę 
był brak osoby kompetentnej, posiadającej wymagane wykształcenie i jednocześnie 
akceptowanej przez całą społeczność romską. 

[dowód: akta kontroli, str. 199] 
W latach 2012–2014 Gmina zatrudniała w formie umowy - zlecenia, osobę z mniejszości 
romskiej, do zapewnienia opieki i bezpieczeństwa podczas dojazdu dzieci 
niepełnosprawnych z dworca autobusowego w Wadowicach do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno–Wychowawczego w Wadowicach oraz powrotu po zakończonych zajęciach tychże 
dzieci, na dworzec autobusowy w Wadowicach. 

[dowód: akta kontroli, str. 163-173] 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację dochodów Gminy z tytułu zwiększenia 
części subwencji ogólnej na zadania realizowane w szkołach na rzecz mniejszości romskiej. 
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3. Zadania na rzecz społeczności romskiej realizowane ze 
środków z dotacji celowej i podmiotowej 

3.1 W ramach Programu Gmina realizowała następujące zadania:  

 W 2012 r.:  

 Edukacja – ubezpieczenia NW 28 dzieci romskich; 

 Pielgrzymka wadowickich Romów na Jasną Górę; 

 Dajmy im szansę – Romowie w Gminie Wadowice – zatrudnienie 
bezrobotnych. W okresie od 2 kwietnia do 31 lipca 2012 r. zatrudniono 5 osób 
ze społeczności romskiej, czym zmniejszono bezrobocie w tej grupie o 10%; 

 Kolonia letnia dla 13 dzieci romskich z gminy Wadowice; 

 Wyrównanie dysproporcji w wyposażeniu 28 uczniów romskich w wyprawki 
szkolne (plecaki, podręczniki, przybory, stroje gimnastyczne, obuwie sportowe). 

 W 2013 r.: 

 Edukacja – ubezpieczenia NW 31 dzieci romskich.  

 Dajmy im szansę – Romowie w Gminie Wadowice – zatrudnienie 
bezrobotnych. W okresie od 2 kwietnia do 30 listopada 2013 r. zatrudniono 
5 osób ze społeczności romskiej; 

 Kolonia letnia dla 15 dzieci romskich z gminy Wadowice; 

 Wycieczka krajoznawczo–poznawcza dla rodzin romskich do Zakopanego; 

 Wyrównanie dysproporcji w wyposażeniu 33 uczniów romskich w wyprawki 
szkolne (plecaki, podręczniki, przybory, stroje gimnastyczne, obuwie sportowe); 

 Sytuacja bytowa – poprawa warunków mieszkaniowych – zakup dwóch lokali 
mieszkalnych do zasobu gminy z przeznaczeniem dla dwóch rodzin romskich. 

[dowód: akta kontroli, str. 129–130 i 151-152] 

Ponadto poza Programem, na zadania na rzecz mniejszości romskiej Gmina wydatkowała 
własne środki na następujące cele: 

 remont trzech mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie oraz 
naprawa instalacji w kolejnym mieszkaniu zamieszkiwanych przez rodziny romskie 
i remont komórek lokatorskich (2012 r. - 1 690 zł, 2013 r. - 2 812 zł i 2014 r. - 2 73 zł); 

 organizację pielgrzymki Romów do Limanowej, w której wzięło udział 25 osób  w 2014 r. 
(1 609 zł). 

 [dowód: akta kontroli, str. 196 i 200] 

Ponadto, wg wyjaśnień Pani Burmistrz, w 2014 r. uczniowie należący do mniejszości 
romskiej, skorzystali z rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Do 15 września 2014 r. 
uczniowie romscy mieli także możliwość złożenia wniosków o pomoc materialną w formie 
stypendiów szkolnych. 

[dowód: akta kontroli, str. 199] 

3.2. Cena rynkowa zakupu mieszkań socjalnych dla Romów w 2013 r., o których mowa 
w pkt 3.12. niniejszego wystąpienia) nie odbiegała od cen rynkowych podobnych mieszkań 
zlokalizowanych w Wadowicach i wystawionych do sprzedaży w 2014 r. 

[dowód: akta kontroli, str. 39–43, 62–66 i 182-183] 

Realizacja zadania polegającego na zatrudnianiu bezrobotnych Romów odbywała się bez 
pośrednictwa firm i organizacji. 

[dowód: akta kontroli, str. 131 - 150] 
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Koszt jednostkowy realizacji pozostałych zadań nie przekraczał kwoty określonej w art. 4 
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 5 Prawo zamówień publicznych, w związku z czym 
przepisy tej ustawy nie miały zastosowania. 

[dowód: akta kontroli, str. 151–152] 

3.3. W latach 2012–2014 MOPS w Wadowicach w ramach programu aktywizacji 
społeczno–zawodowej „Postaw na siebie”, objął pomocą pięć osób pochodzenia romskiego 
(3 osoby w 2012 r., a w latach następnych po jednej). Pomoc ta polegała m.in. na 
działaniach z zakresu aktywizacji zawodowej – indywidualne poradnictwo prowadzone 
przez doradcę zawodowego oraz warsztatów grupowych z zakresu kompetencji 
zawodowych (pięć osób) a także organizacji kursu zawodowego p.n. :„Szwaczka” (3 osoby) 
oraz kursu zawodowego p.n. „Gastronomia” (jedna osoba). 

MOPS, w ramach realizacji programu rewitalizacji społecznej „Miasto równych możliwości”, 
objął w 2012 r. kursami zawodowymi: „Obsługa wózków jezdnych” – 6 osób, „Florystyka 
z bukieciarstwem” – 2 osoby oraz kursem gastronomicznym - jedną osobę. Jedna osoba 
skierowana została także na staż zawodowy, którego nie ukończyła. W ramach tego 
programu wszystkie osoby uczestniczyły w zajęciach z doradcą zawodowym. 

Ze wszystkich osób objętych ww. kursami, cztery pracują dorywczo a jedna na stałe, jako 
robotnik gospodarczy w Urzędzie (wszyscy mężczyźni).  

[dowód: akta kontroli, str. 184-187] 

3.4 Jak oświadczyła kierownik Wydziału Ogólnoorganizacyjnego Urzędu, w latach 2012 – 
2014, na terenie Gminy, nie stwierdzono przypadków dyskryminacji i ksenofobii 
w odniesieniu do współmieszkańców mniejszości romskiej. Informację tą potwierdził 
Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach. 

[dowód: akta kontroli, str. 178 i 195] 

3.5 Gmina nie rozpowszechniała i nie publikowała materiałów edukacyjnych dotyczących 
mniejszości romskiej. 

[dowód: akta kontroli, str. 178] 

3.6 Dyrektorzy szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie Gminy, dokonywali kontroli 
wypełniania przez dzieci mniejszości romskiej obowiązku szkolnego. W roku 2012 dotyczyło 
to 3 uczniów, a w latach w 2013 i 2014 r. – 6 uczniów. 

[dowód: akta kontroli, str. 154 -162] 

3.7 Gmina nie zatrudniała nauczycieli mniejszości romskiej i nie zapewniała doradztwa 
metodycznego. 

[dowód: akta kontroli, str. 189] 

Pani Burmistrz wyjaśniła, że rodzice uczniów romskich nie zgłaszali potrzeby zatrudnienia 
takich nauczycieli, poza tym na terenie Gminy brak jest odpowiednio wykwalifikowanej 
kadry. Uczniowie mniejszości romskiej od kilku lat są pod szczególną pieczą kadr 
szkolnych, t.j.: wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologów i logopedów. Działania 
te dają już pierwsze efekty, gdyż od 3 lat edukacja dzieci romskich doszła do poziomu 
ponadgimnazjalnego a frekwencja oraz średnia ocen dzieci romskich ulegają poprawie. 

[dowód: akta kontroli, str. 199] 

3.8 Gmina nie organizowała przedsięwzięć, mających na celu przybliżenie społeczności 
należącej do większości, problemów i znaczenia kulturowego mniejszości romskiej. 

[dowód: akta kontroli, str. 178] 

3.9 Na terenie Gminy nie występują obiekty zabytkowe, jak i zbiory muzealne dotyczące 
kultury romskiej. 

[dowód: akta kontroli, str. 178] 

                                                      
5 Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm. 
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3.10 Gmina nie współorganizowała wystaw, wykładów ani kursów propagujących wiedzę 
o mniejszości romskiej. 

[dowód: akta kontroli, str. 178] 

3.11 Na terenie Gminy nie występują miejsca związane z kulturą romską. 

[dowód: akta kontroli, str. 178] 

3.12 W latach 2012–2014, w ramach realizacji Programu, nie wykonywano zadań 
związanych z remontami i inwestycjami w mieszkaniach i obejściach romskich. 

[dowód: akta kontroli, str. 178] 

Realizując w 2013 r. zadanie w ramach Programu p.n.: „Sytuacja bytowa – poprawa 
warunków mieszkaniowych” – Gmina dokonała zakupu dwóch lokali mieszkalnych do 
swojego zasobu z przeznaczeniem dla dwóch rodzin romskich. Całkowity koszt realizacji 
tego zadania wyniósł 299 tys. zł, z czego 163 tys.  zł pochodziło z dotacji celowej w ramach 
Programu a 138 tys. zł ze środków własnych Gminy. Cena zakupu lokalu o powierzchni 
36,78 m2 wyniosła 135 tys. zł (ok. 3 670 zł/m2) a lokalu o powierzchni 53,45 m2 – 161 tys. zł 
(ok. 3 012 zł/m2). Po dokonaniu zakupu ww. lokali Gmina podpisała z najemcami 
pochodzenia romskiego umowy ich najmu. 

[dowód: akta kontroli, str. 6-81] 

Oględziny ww. lokali oraz budynków, w których się one znajdują wykazały, że są 
zamieszkane przez rodziny romskie i składają się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz 
przedpokoju. Zarówno stan techniczny budynków, w których znajdują się lokale 
mieszkaniowe, jak i stan techniczny samych lokali, w szczególności instalacji w łazienkach 
i kuchniach oraz ich stan sanitarny nie budzą zastrzeżeń. 

[dowód: akta kontroli, str. 153] 

Koszty realizacji pozostałych zadań w ramach Programu wynosiły: 

 W 2012 r.:  

 ubezpieczenia NW 28 dzieci romskich - 1 102 zł z dotacji Wojewody; 

 pielgrzymka Romów na Jasną Górę - 3 203 zł, w tym 2 874 zł z dotacji Wojewody 
oraz 329 zł środków Gminy; 

 zatrudnienie bezrobotnych Romów - 83 777 zł, w tym 47 000 zł z dotacji Wojewody 
oraz 36 777 zł środków Gminy; 

 kolonia letnia dla 13 dzieci romskich z gminy Wadowice – 16 600 zł, w tym 13 280 zł 
z dotacji Wojewody i 3 320 zł środków własnych Gminy; 

 zakup wyprawek szkolnych - 11 150 zł, w tym 10 349 zł z dotacji Ministra Edukacji 
Narodowej i 801 zł środków Gminy. 

 W 2013 r.:  

 ubezpieczenia NW 31 dzieci romskich – 976 zł z dotacji Wojewody; 

 wyjazd na wypoczynek letni 15 dzieci romskich – 14 250 zł, w tym 11 400 zł z dotacji 
Wojewody i 2 850 zł środków Gminy; 

 wycieczka do Zakopanego rodzin romskich - 3 355 zł, w tym 3 000 zł z dotacji 
Wojewody i 355  zł środków Gminy; 

 zatrudnienie bezrobotnych Romów - 90 433 zł, w tym 52 000 zł z dotacji Wojewody 
i 38 433 zł środków Gminy; 

 zakup wyprawek szkolnych - 14 074 zł z dotacji Ministra Edukacji Narodowej. 

[dowód: akta kontroli, str. 129 – 130 i 151 - 152] 

Cele, na które zostały przyznane Gminie dotacje, mieściły się w zakresie wyszczególnionym 
w art. 18 ust. 2 ustawy o mniejszościach, a sporządzone przez Gminę sprawozdania 
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z realizacji tych zadań były zgodnie z wymaganiami określonymi w zarządzeniu w sprawie 
zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości 
kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. 

[dowód: akta kontroli, str. 129-130] 

3.13 Urząd nie określał pisemnie zasad współdziałania z Wojewodą Małopolskim 
w kwestiach dotyczących praw mniejszości romskiej.  

[dowód: akta kontroli, str. 178] 

3.14 Gmina nie udzielała organom Wojewody Małopolskiego informacji o działaniach 
podejmowanych na rzecz ochrony praw mniejszości. Wojewoda Małopolski nie występował 
o takie informacje. 

[dowód: akta kontroli, str. 178] 

3.15 W latach 2012–2014 Gmina nie podejmowała, razem ze służbami Wojewody, działań 
na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości romskiej, nie odnotowano bowiem 
problemów uzasadniających takie działania. 

[dowód: akta kontroli, str. 179] 

3.16 Małopolsko–Śląskie Stowarzyszenie Romów w Andrychowie złożyło do Ministerstwa  
Administracji i Cyfryzacji (MAiC) w sierpniu 2013 r. skargę na działalność Burmistrza 
Wadowic, dotyczącą nieprzyznania lokalu socjalnego bezdomnej mieszkance Gminy 
pochodzenia romskiego z dwójką małych dzieci. Skargę tą odesłano we wrześniu 2013 r. do 
Rady celem jej rozpatrzenia. Po zbadaniu sprawy Rada Miejska, uchwałą nr XXV/238/2013 
z dnia 26 listopada 2013 r. uznała skargę za bezzasadną, gdyż ustalono m.in., 
że wymieniona w niej osoba nie złożyła wniosku o przydział mieszkania komunalnego, 
a w związku z tym nie można odnieść się do zarzutu przewlekłego, biurokratycznego 
i nienależytego załatwienia sprawy przydziału mieszkania. Ponadto osoba ta z nieznanych 
przyczyn wymeldowała się w  lutym 2013 r. z zajmowanego przez nią poprzednio lokalu 
komunalnego. Kopię uchwały Rady Miejskiej wraz z uzasadnieniem przesłano do MAiC 4 
grudnia 2013 r. oraz Prezesowi Małopolsko–Śląskiego Stowarzyszenia Romów 
w Andrychowie. 

[dowód: akta kontroli, str. 83-95] 

Osoba skarżąca skierowała w styczniu 2014 r. do MAiC kolejną skargę dotyczącą tego 
samego przedmiotu podnosząc m.in., iż czuje się dyskryminowana ze względu na swoje 
pochodzenie. W skardze tej nie zostały wskazane żadne nowe okoliczności. Uchwałą nr 
XXVII/271/2014 z 26 lutego 2014 r. Rada Miejska uznała skargę za bezzasadną z przyczyn 
jak poprzednio. Kopię uchwały wraz z uzasadnieniem została przekazano  4 marca 2014 r. 
MAiC oraz do skarżącej. 

[dowód: akta kontroli, str. 96-105] 

Kolejna skarga w przedmiotowej sprawie wpłynęła do MAiC 17 marca 2014 r. Ta sama 
osoba powołała nowe fakty. Rada Miejska po zbadaniu nowych okoliczności, uchwałą nr 
XXIX/286/2014 z 30 marca 2014 r. uznała skargę za bezzasadną. Kopię uchwały wraz 
z uzasadnieniem została przekazano  7 maja 2014 r. MAiC oraz do skarżącej. 

 [dowód: akta kontroli, str. 106-122] 

Mieszkaniec Gminy pochodzenia romskiego złożył  w listopadzie 2013 r. skargę 
adresowaną do Burmistrza w sprawie nieprzedłużenia mu przez Gminę umowy najmu 
lokalu socjalnego. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego skargę uznano 
za bezzasadną. Urząd zawiadomił skarżącego o sposobie jej załatwienia w grudniu 2013 r. 

[dowód: akta kontroli, str. 123-128] 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Gminę zadań na rzecz 
społeczności romskiej ze środków pochodzących z dotacji celowej oraz ze środków 
własnych. 

 

IV. Wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje 
wniosków pokontrolnych. 

 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli6 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. 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości nieformułowaniem wniosków 
pokontrolnych, Najwyższa Izba Kontroli nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze wystąpienie 
pokontrolne. 

 

 

Kraków, dnia     listopada 2014 r. 

 

 

Kontroler 
Wojciech Zdasień 
gł. specjalista k.p. 

 

 
…………………………………………. 

podpis 

 

 

 
 

 

  
  

  

 

                                                      
6 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 

 Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


