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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/005 – Wykonywanie przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej. 

Okres objęty kontrolą 
 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Lata 2015-2018 (I połowa) 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Iwona Pacwa, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/117/2018 z dnia 22.08.2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, ul. Marszałka 
Piłsudskiego 9, 22-300 Krasnystaw  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mariusz Antoniak, Dyrektor 

(dowód: akta kontroli str. 2) 

 

I. Ocena kontrolowanej działalności1 
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie2 stosowano zasady 
dotyczące przyznawania mieszkań chronionych, określone w ustawie z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej3 i w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych4. Rzetelnie 
weryfikowano uprawnienia podopiecznych do pobytu w tych mieszkaniach 
i terminowo wydawano decyzje administracyjne o skierowaniu do korzystania 
ze wsparcia w mieszkaniu chronionym. Mieszkania chronione były objęte właściwym 
nadzorem, a osoby w nich zamieszkujące otoczone wymaganą i uzgodnioną 
z podopiecznym pomocą. MOPS rzetelnie wypełniał swoje obowiązki związane 
ze świadczeniem wsparcia dla tych osób.  

W latach 2015 – 2018 (I półrocze) w strukturze MOPS znajdowały się mieszkania 
chronione przeznaczone dla sześciu osób. Potrzeby w zakresie udostępniania 
mieszkań chronionych były zaspokojone w całym okresie objętym kontrolą, także 
poprzez ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców Krasnegostawu 
w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Izbicy.  

Jednocześnie stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zasad ewidencji 
i sprawozdawczości z tytułu dochodów budżetowych pochodzących z odpłatności 
mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym. Polegały one na przeznaczeniu 
dochodów w kwocie 276,50 zł na uregulowanie zobowiązań za wywóz nieczystości, 
pomniejszeniu wydatków na sfinansowanie pobytu jednego z mieszkańców 
mieszkań chronionych w Stryjowie, o kwotę 800 zł wpłaconą przez krewną osoby 

                                                      
1 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. 
2 Dalej: MOPS, Ośrodek. 
3 Dz. U. z 2018 r., poz. 1508. Dalej: ustawa o pomocy społecznej. 
4 Dz. U. z 2012, poz. 305. Dalej: rozporządzenie w sprawie mieszkań chronionych. 
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skierowanej do mieszkania, wykazaniu zaległości za pobyt w mieszkaniu 
chronionym w sprawozdaniach rocznych Rb-27S za lata 2015, 2016, 2017 
niezgodnie z zasadami sporządzania tych sprawozdań oraz niezasadnym naliczaniu 
i egzekwowaniu odsetek od nieterminowych wpłat należności za pobyt 
w mieszkaniach chronionych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Prawidłowość prowadzenia mieszkań chronionych 

1. Znajdujące się w strukturze MOPS w Krasnymstawie mieszkania chronione 
o łącznej powierzchni 125 m2 zostały oddane do użytku w 2006 r. Zgodnie 
z opracowanym w 2005 r. programem pn. „Rozwój mieszkalnictwa chronionego dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Krasnystaw”, przeznaczono 
je dla sześciu osób, w tym dwa zaadoptowano dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo. W miarę potrzeb miejsce w mieszkaniach chronionych otrzymywały także 
osoby starsze i niepełnosprawne. W kontrolowanym okresie w mieszkaniach 
chronionych MOPS w Krasnymstawie zgodnie z założeniem zamieszkiwało sześciu 
podopiecznych.  

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, na dzień zakończenia 
kontroli NIK trwały nadal w MOPS prace nad przygotowaniem zmian w przepisach 
wewnętrznych, których planowany termin zakończenia został określony na dzień 
30 września 2018 r. 

(dowód, akta kontroli str. 4-11, 126-129) 

2. Okres korzystania ze wsparcia w formie pobytu w mieszkaniach chronionych 
osób w nich przebywających wynosił od czterech do 12 lat. Kolejne decyzje 
o przyznaniu pobytu w mieszkaniu chronionym były wydawane przed upływem 
terminu obowiązywania decyzji wydanej na okres wcześniejszy. Wydawano 
je na pisemny wniosek mieszkańców, po przeprowadzeniu procedury 
potwierdzającej jego zasadność oraz dokonaniu uzgodnień z wnioskującym, 
dotyczących korzystania z tej formy pomocy.  

W uchwale nr XX/163/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Rada Miasta Krasnystaw 
wyraziła zgodę na zawarcie przez Burmistrza Krasnegostawu międzygminnego 
porozumienia z gminą Izbica w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc 
w mieszkaniach chronionych dla osób uprawnionych z terenu Miasta Krasnystaw5. 
W latach 2016-2018 pobyt w mieszkaniach chronionych w Stryjowie (gmina Izbica) – 
zgodnie ze złożonymi wnioskami – przyznano sześciu mieszkańcom miasta 
Krasnystaw. Maksymalny czas oczekiwania na wydanie decyzji przez Gminę Izbica 
w przedmiotowych sprawach wynosił 30 dni (w przypadku jednej osoby). Na dzień 
zakończenia kontroli NIK, w mieszkaniu chronionym w Stryjowie nadal przebywała 
jedna osoba będąca mieszkańcem Krasnegostawu. Jak wynikało z treści decyzji 
uchylających decyzje o przyznaniu pobytu w mieszkaniu chronionym/pobieraniu 
odpłatności za usługi opiekuńcze, z pozostałych pięciu osób cztery zrezygnowały 
z pobytu (w tym dwie z powodu umieszczenia ich w Domu Pomocy Społecznej), 
a jedna zmarła6. Przeciętnie, w okresie od października 2016 r. do czerwca 2018 r., 
w mieszkaniach chronionych w Stryjowie przebywało dwóch mieszkańców 
Krasnegostawu, a czas ich pobytu mieścił się w przedziale od siedmiu dni 
do 19 miesięcy. 
                                                      
5 Rada Gminy Izbica, zgodnie z §1 ust. 3 uchwały nr XXXVII/219/2014 w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad 
przyznawania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, dopuściła możliwość przyznania pobytu 
w prowadzonych przez tę gminę mieszkaniach chronionych mieszkańcom z innej gminy, w przypadku, gdy ta gmina będzie 
ponosić odpłatność w kwocie 400 zł miesięcznie za jednego mieszkańca. 
6 Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora MOPS, Ośrodek objął pomocą i monitoruje sytuację osoby, która powróciła 
do poprzedniego miejsca zamieszkania. Druga osoba, która zrezygnowała z pobytu w mieszkaniu chronionym w Stryjowie 
zmarła. 
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Za pobyt mieszkańców Krasnegostawu w mieszkaniach chronionych, prowadzonych 
przez gminę Izbica, MOPS w Krasnymstawie dokonywał, na podstawie umów 
zawartych z Wójtem Gminy Izbica, płatności na rachunek bankowy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy, w wysokości 400 zł miesięcznie za każdą 
osobę. Według sprawozdań Rb-27S, w kontrolowanym okresie wydatki 
z powyższego tytułu wynosiły łącznie 12.849 zł, w tym: w 2016 r. – 439 zł, 2017 r. – 
7.810 zł, 2018 r. (I połowa) – 4.600 zł. Kwota faktycznie zapłacona w 2017 r. była 
o 800 zł wyższa. Rozbieżność wynikała z zaewidencjonowania na zmniejszenie 
wydatków wpłaty za pobyt jednego z mieszkańców Krasnegostawu w mieszkaniu 
chronionym w Stryjowie, dokonanej przez krewną7 tego mieszkańca. 

(dowód, akta kontroli str. 55-90, 139, 155-156, 160-163, 169-173) 

3. Informacje o kwalifikacji i zasadach korzystania ze wsparcia w postaci mieszkań 
chronionych znajdowały się na portalu internetowym MOPS8. Zgodnie 
z Regulaminem funkcjonowania mieszkania chronionego w Krasnymstawie, 
stanowiącym załącznik do zarządzenia Dyrektora MOPS w Krasnymstawie z dnia 
31 grudnia 2014 r., kwalifikacji do mieszkań chronionych oraz wznowienia pobytu 
dokonywano na podstawie pisemnego podania/wniosku osoby zainteresowanej, 
składanego w MOPS w Krasnymstawie. 

Na podstawie szczegółowego badania wszystkich złożonych w kontrolowanym 
okresie: 53 wniosków o ponowne skierowanie do mieszkań chronionych 
w Krasnymstawie oraz sześciu wniosków o skierowanie do mieszkań chronionych 
w Stryjowie ustalono, że MOPS rzetelnie weryfikował uprawniania do pobytu 
w mieszkaniu chronionym. Każdorazowo, po złożeniu wniosku przez 
zainteresowanego, pracownik socjalny niezwłocznie przeprowadzał wywiad 
środowiskowy obejmujący sytuację rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową 
i dochodową osoby zainteresowanej. Dane zgromadzone podczas wywiadu 
środowiskowego były udokumentowane w formie m.in. wypisów ze szpitala, 
orzeczeń o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, odcinków 
renty/emerytury, rachunków potwierdzających regulowanie opłat mieszkaniowych, 
dokumentów określających wysokość dochodu rodziny oraz składanymi przez 
zainteresowanych oświadczeniami majątkowymi.  

(dowód, akta kontroli str. 25-44, 107-113, 140-151) 

4. W wyniku badania ww. akt spraw dotyczących wznowienia pobytu lub przyznania 
miejsca w mieszkaniu chronionym ustalono, że miejsce w tych mieszkaniach 
przydzielano zgodnie z kryteriami, określonymi w art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej i rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych, tj. osobom, które 
ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę 
potrzebowały wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagały 
usług świadczonych przez całą dobę. W każdym przypadku na podjęcie decyzji 
o skierowaniu do pobytu w mieszkaniu chronionym miały wpływ co najmniej dwa 
z ww. czynników.  

(dowód, akta kontroli str. 140-151) 
5. Wszystkie decyzje o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w formie 
mieszkania chronionego były wydawane na okres sześciu miesięcy i określały 
wysokość odpłatności ponoszonej przez osobę, której przyznano pobyt 
w mieszkaniu chronionych lub informację o zwolnieniu z odpłatności wraz 
z uzasadnieniem. 

 (dowód, akta kontroli str. 140-151) 

                                                      
7 Złożyła ona do MOPS zobowiązanie, że będzie pokrywać koszty pobytu w mieszkaniu chronionym spokrewnionego z nią 
mieszkańca. 
8 Pod adresem: http://www.mopskrasnystaw.pl/index.php/mieszkania-chronione. 
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6. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 
zostały ustalone w uchwałach Rady Miasta Krasnystaw. Zgodnie z uchwałą 
nr XXXVII/285/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy 
Społecznej w Krasnymstawie i mieszkaniach chronionych przebywający 
w mieszkaniach chronionych, których dochód przekraczał kryterium dochodowe, 
ponosili odpłatność za pobyt w wysokości kosztów utrzymania mieszkania 
chronionego (opłat za ogrzewanie, wodę i energię elektryczną), w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca w okresie miesięcznym. 

Od 25 czerwca 2015 r., na mocy uchwały nr VIII/52/2015 Rady Miasta Krasnystaw, 
opłata za pobyt osoby w mieszkaniu chronionym obejmowała: 1) koszt utrzymania 
mieszkania chronionego i jego eksploatacji, przypadający na osobę9, 2) koszt 
uzgodnionych usług, świadczonych osobie w ramach wsparcia udzielonego 
w mieszkaniu chronionym. Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym była 
uzależniona od dochodów osoby skierowanej. Osoby, których dochód na osobę 
samotnie gospodarującą nie przekraczał kryterium dochodowego, określonego 
w art. 6 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, były zwolnione z opłat, natomiast 
odpowiednio: dochód mieszczący się w przedziale 101% do 150% kryterium 
dochodowego – wiązał się z koniecznością zapłaty 40% kosztów utrzymania 
mieszkania chronionego, w przedziale 151%-200% – 50%, w przedziale 
201%-250% – 60%, w przedziale 251%-300% – 70%, a powyżej 301% – 100%10.  

Miesięczny koszt pobytu w mieszkaniu chronionym w poszczególnych okresach 
wynosił: w 2015 r. – 195 zł11 (do dnia 24 czerwca 2015 r.), w 2015 (od dnia 
25 czerwca 2015 r.) i 2016 r. – 450 zł12, w 2017 r. – 470 zł13, w 2018 r. – 480 zł14. 

Kwota odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w wydanych decyzjach była 
prawidłowo określona, tj. uwzględniała procent odpłatności określony w uchwale 
Rady Gminy oraz aktualny na dzień jej wydania koszt utrzymania mieszkania 
chronionego. Pracownik socjalny dokonywał bieżącej analizy zmian dochodu 
mieszkańców, w następstwie czego po dokonaniu uzgodnień wydawano decyzje 
zawierające właściwą – pod kątem wprowadzonych przepisów wewnętrznych – 
kwotę odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.  

(dowód, akta kontroli str. 21-35, 45-48, 140-151) 

7. Wydanie wszystkich decyzji o skierowaniu do pobytu w mieszkaniach 
chronionych, funkcjonujących w strukturze MOPS, poprzedzone było dokonaniem 
uzgodnień z mieszkańcami mieszkań chronionych. Koszt usług opiekuńczych 
świadczonych w ramach wsparcia udzielanego w mieszkaniach chronionych był 
wkalkulowany w opłatę za mieszkania. Oprócz usług opiekuńczych, czterech 
mieszkańców mieszkania chronionego w miarę potrzeb, spowodowanych głównie 
pogorszeniem stanu zdrowia, skorzystało z przyznanych im specjalistycznych usług 
opiekuńczych świadczonych przez podmioty wybrane na podstawie art. 16 
ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie15. W każdym przypadku mieszkańcy, którym przyznano te usługi byli 
zwolnieni z odpłatności na podstawie §4 ust. 7 lub §6 pkt. 1 rozporządzenia Ministra 

                                                      
9 Składały się na niego: opłaty za zużycie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody, odprowadzenia ścieków, wywóz 
nieczystości stałych. Koszt był obliczany jako iloraz kosztów utrzymania mieszkania i liczby osób w mieszkaniu. 
10 Analogiczne zasady ustalono dla skierowanych osób w rodzinie, przy czym dla kolejnych progów dochodu w rodzinie 
ustalono wysokość odpłatności na poziomach odpowiednio: 0%, 50%, 60%, 70%, 80% i 100% kosztów utrzymania mieszkania 
chronionego.   
11 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 36/2014 z dnia 19.12.2014 r. Dyrektora MOPS w Krasnymstawie.  
12 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 33/2015 z dnia 15.12.2015 r. Dyrektora MOPS w Krasnymstawie.  
13 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 25/2016 z dnia 15.12.2016 r. Dyrektora MOPS w Krasnymstawie.  
14 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 31/2017 z dnia 13.12.2017 r. Dyrektora MOPS w Krasnymstawie.  
15 Dz. U. z 2018 r., poz. 450. 



 

6 

Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług 
opiekuńczych16. 

(dowód, akta kontroli str. 140-151) 

8. Mieszkańcy na bieżąco regulowali należności z tytułu odpłatności za pobyt 
w mieszkaniach chronionych. Opóźnienia w płatności za poszczególne miesiące 
dotyczyły jednego spośród pięciu zobowiązanych do dokonywania opłat. W okresie 
od stycznia do sierpnia 2015 r. wynosiły one od 61 do 87 dni. Jak wyjaśniła Główna 
Księgowa MOPS, problem nieterminowych płatności został rozwiązany poprzez 
kontakt z rodziną podopiecznego i pracownikiem socjalnym Środowiskowego Domu 
Samopomocy17, dzięki któremu została wydana bankowa dyspozycja stałego 
zlecenia na dokonywania płatności za mieszkanie chronione. Bezpodstawnie, 
w świetle obowiązujących przepisów, naliczano i egzekwowano odsetki 
od nieterminowych wpłat za pobyt w mieszkaniach chronionych. Pomimo 
faktycznego braku zaległości w płatnościach za mieszkanie chronione, zostały one 
wykazane w sprawozdaniach rocznych Rb-27S18 za lata: 2015, 2016, 2017. 

(dowód: akta kontroli str. 140-147, 130-138,157-159) 

9. Łączne koszty funkcjonowania mieszkań chronionych w okresie 2015-2018 
(I połowa) wynosiły 136.436 zł. Dochody wyniosły 46.702 zł19 i stanowiły 34% 
poniesionych wydatków. W poszczególnych latach kontrolowanego okresu wydatki 
i dochody wynosiły odpowiednio: w roku 2015 – 39.996 zł i 11.965 zł, w roku 2016 – 
34.086 zł i 12.685 zł, w 2017 r. – 43.163 zł i 14.387 zł, w 2018 r. (do 30 czerwca) – 
19.191 zł i 7.665 zł. 

Największy udział w wydatkach na mieszkania chronione (2015 r. – 40%, 2016 r. – 
59%, 2017 r. – 39%, I połowie 2018 r.– 46%) stanowiło wynagrodzenie osoby 
świadczącej usługi opiekuńcze, zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, 
począwszy od dnia 1 marca 2015 r. W ramach wydatków rozdziału 85220 „Jednostki 
specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 
kryzysowej” ewidencjonowane były również wydatki na zakup materiałów 
i wyposażenia, zakup energii, zakup usług obcych, a od 2016 r. także premia 
motywacyjna dla pracownika socjalnego i opłaty za pobyt osób skierowanych 
do mieszkania chronionego w Stryjowie. 

(dowód, akta kontroli str. 139, 160-163) 

10. Zasady i sposób realizacji programu wspierania osób przebywających 
w mieszkaniach chronionych podlegały uzgodnieniom z podopiecznym. Obejmowały 
one głównie następujące obszary: pracę socjalną (m.in. pomoc w załatwianiu spraw 
urzędowych, współpracę z rodziną, motywowanie do aktywnego uczestnictwa 
w zajęciach, wyjazdach integracyjnych oraz terapii prowadzonych i organizowanych 
przez ŚDS); utrzymywanie posiadanego poziomu sprawności na dotychczasowym 
poziomie poprzez trening funkcjonowania w życiu codziennym (dbałości o wygląd 
i higienę osobistą, utrzymanie porządku w swoim otoczeniu, naukę samodzielnego 
przygotowywania posiłków; kształtowanie umiejętności gospodarowania 
posiadanymi środkami finansowymi), pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych 
w codziennym życiu (naukę praktycznych umiejętności systematycznego 
przyjmowania leków zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego, motywowanie 
do nawiązywania pozytywnych kontraktów z najbliższą rodziną i współlokatorami). 

(dowód, akta kontroli str. 25-35,148-151) 

11. Nie rzadziej niż raz na trzy miesiące pracownik socjalny dokonywał oceny 
sytuacji osób korzystających ze wsparcia w mieszkaniach chronionych, co było 

                                                      
16 Dz. U. z 2005 r., nr 189, poz. 1598, ze zm. 
17 Dalej: ŚDS. 
18 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej. 
19 W tym z tytułu odsetek 67,02 zł. 
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zgodne z §4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych. Oceny 
zawierały podstawowe informacje na temat m.in. funkcjonowania mieszkańca 
w mieszkaniu chronionym, stanu zdrowia, relacji z współlokatorami i rodziną.  

(dowód, akta kontroli str. 148-151) 

12. Mieszkania chronione zostały wyodrębnione, jako trzy lokale usytuowane 
w budynku MOPS. Jeden z lokali znajdujący się na parterze budynku został 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ustalono, że lokal ten spełniał 
warunki określone w rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych. Oględziny, 
przeprowadzone przez kontrolera NIK przy udziale pracowników MOPS wykazały, 
że w mieszkaniu znajdowały się dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. 
Wszystkie pomieszczenia zostały estetycznie urządzone, wyposażone w niezbędne 
urządzenia oraz dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powierzchnia 
każdego z pomieszczeń umożliwiała wykonanie manewru wózkiem inwalidzkim 
w miejscach zmiany kierunku ruchu. Budynek MOPS został dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Dojście do mieszkań chronionych oraz innych 
pomieszczeń i obiektów MOPS, z których mogli korzystać podopieczni 
przebywający w mieszkaniach chronionych, zostało zapewnione poprzez pochylnie 
dla osób niepełnosprawnych.  

(dowód, akta kontroli str. 114-125) 

13. Według stanu na dzień kontroli (13 września 2018 r.), nie odnotowano wniosku 
żadnej osoby oczekującej na miejsce w mieszkaniu chronionym.  

W kontrolowanym okresie nie wpłynęły do MOPS skargi dotyczące prowadzenia 
mieszkań chronionych. 

(dowód, akta kontroli str. 152-154) 

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

1. Niezgodnie z art. 11 ust. 120 oraz art. 44 ust. 1 pkt 321 ustawy z dnia 27 września 
2009 r o finansach publicznych22 z otrzymanych dochodów z tytułu odpłatności 
za mieszkania chronione, w latach 2015-2017, uregulowano zobowiązania 
wynikające ze złożonej do Urzędu Miasta Krasnystaw deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami, w łącznej kwocie 276,50 zł oraz pomniejszono kwotę 
wydatków za pobyt mieszkańców Krasnegostawu w mieszkaniach chronionych 
w Stryjowie o kwotę wpłaty 800 zł, dokonanej przez krewną osoby przebywającej 
w mieszkaniu.  

Główna księgowa w MOPS w złożonym wyjaśnieniu podała, że opłat za wywóz 
nieczystości Ośrodek dokonuje na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, 
zgodnie z zawartą umową. Opłaty te są włączone do kalkulacji opłat za mieszkania 
chronione. Konieczność złożenia deklaracji, a tym samym dokonywania opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na rzecz Urzędu Miasta Krasnystaw 
spowodowała kolejne obciążenie mieszkańców mieszkań chronionych. Mając 
na uwadze trudną sytuację finansową mieszkańców, nie zwiększono kosztu 
funkcjonowania mieszkań chronionych oraz nie obciążono dodatkowo każdego 
z nich, a zobowiązania z powyższego tytułu regulowano z wnoszonej odpłatności 
za pobyt w mieszkaniu jednego z mieszkańców.  

W kwestii pomniejszenia kwoty wydatków na sfinansowanie pobytu mieszkańców 
Krasnegostawu w mieszkaniach chronionych w Stryjowie wyjaśniła, że kwota 800 zł 

                                                      
20 Mówiącym, że jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające 
osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek 
odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 
21 Stanowiącym, że wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym 
jednostki sektora finansów publicznych. 
22 Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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została wpłacona na konto za mieszkania chronione i pomyłkowo zaksięgowano 
ją na zmniejszenie wydatków. 

(dowód: akta kontroli str. 143, 164-173) 

2. W sprawozdaniach rocznych Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych 
samorządowej jednostki budżetowej za lata 2015, 2016, 2017 w rozdziale 85220 
§0830 „wpływy z usług” wykazano należności z tytułu odpłatności za mieszkania 
chronione – pozostałe do zapłaty, w tym zaległości, w kwocie odpowiednio za rok 
2015 – 1.000,50 zł, za rok 2016 – 630,00 zł, za rok 2017 – 1.270,00 zł, pomimo 
że wszystkie należności, których termin płatności przypadał na ww. okresy 
sprawozdawcze zostały uregulowane. 

Główna księgowa MOPS wyjaśniła, że w sprawozdaniach Rb-27S podlegały 
wykazaniu te należności, które po ich uregulowaniu staną się dochodami 
samorządowej jednostki budżetowej.  

NIK zauważa, że zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych 
w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącą załącznik 
nr 36 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej23, w sprawozdaniu Rb-27S 
w odpowiednich kolumnach „Saldo końcowe” wykazuje się należności pozostałe 
do zapłaty, w tym zaległości netto (należności pozostałe do zapłaty, których termin 
zapłaty minął i mogą być egzekwowane). 

(dowód: akta kontroli str. 130-138, 160-167) 

3. W MOPS naliczano odsetki za zwłokę w przypadku nieterminowego uiszczania 
należności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Kwota dochodów z powyższego 
tytułu wykazana w sprawozdaniach Rb-27S za lata 2015 – 2017 i I połowę 2018 r. 
wynosiła łącznie 67,02 zł. 

Główna księgowa MOPS wyjaśniła, że odsetki od nieterminowo przekazywanych 
należności zostały wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 8, art. 5 ust. 1 pkt 8 i art. 6 ust. 1 
pkt 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako źródło ich 
dochodów własnych. Wskazała, że prawo do naliczania odsetek wynika z art. 481 
§ 1 k.c., powołała się też na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, 
wyrażoną w piśmie z 2 sierpnia 2016 r. (P.W.R. 54.32.2016), że jednostki nie mogą 
dowolnie rezygnować z prawa naliczania i dochodzenia odsetek od świadczeń 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. Jedną z fundamentalnych zasad 
działalności JST jest dbałość o środki publiczne i racjonalne nimi gospodarowanie. 
Wobec powyższego nie powinny wyzbywać się potencjalnych dochodów, do których 
mają prawa i które są możliwe do zrealizowania. Zaniechanie naliczania 
i dochodzenia odsetek może zostać uznane za sprzeczne z interesem finansowym 
jednostki. 

NIK zauważa, że według wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Lublinie z 25 stycznia 2011 r. (sygnatura akt II SA/Lu798/10), ani przepis art. 104, 
ani żaden inny przepis ustawy o pomocy społecznej, nie przewiduje naliczania 
odsetek od należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej 
podlegających zwrotowi oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 130-138, 169-173) 

                                                      
23 Dz. U. poz. 109 ze zm.   
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli24, wnosi o: 

1. Zaprzestanie finansowania wydatków na funkcjonowanie mieszkań chronionych 
z dochodów zrealizowanych przez MOPS. 

2. Sporządzanie sprawozdań Rb-27 zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Zaprzestanie naliczania odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu 
pobytu w mieszkaniach chronionych. 

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 Lublinie. 

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

Lublin, dnia 28 września 2018 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Lublinie 

Kontroler Dyrektor 
Edward Lis Iwona Pacwa 

specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ ........................................................ 
Podpis Podpis 

  

 

                                                      
24 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 
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