
 
 

 
 

 
 
LLU.410.012.05.2018 
P/18/005 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Okres objęty kontrolą Od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2018 r.1  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Wojciech Szukała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LLU/76/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie, ul. Krótka 6, 23-460 Józefów 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ewa Kwidzińska, kierownik2  

(dowód: akta kontroli str. 4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości3, 
realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie (dalej: MOPS lub 
Ośrodek) zadań dotyczących prowadzenia mieszkań chronionych. 

Formułując tę ocenę NIK uwzględniła w szczególności wyniki analizy 
31 postępowań, związanych z przyznaniem pobytu w mieszkaniach chronionych 
w okresie objętym kontrolą. MOPS rzetelnie weryfikował wnioski w sprawie pobytu 
w mieszkaniach chronionych, czego efektem było przydzielanie tych mieszkań 
osobom uprawnionym, potrzebującym wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym 
życiu, w szczególności ze względu na niepełnosprawność, trudną sytuację życiową, 
wiek, czy zły stan zdrowia, zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej4 i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych5. 

Stwierdzona nieprawidłowość związana była z niedokonywaniem z osobami 
skierowanymi do mieszkań chronionych udokumentowanych uzgodnień, 
dotyczących m.in. zakresu wsparcia, jakie miało być im świadczone w mieszkaniach 
– wbrew przepisom § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia z 14 marca 2012 r. oraz art. 53 
ust. 9 i 10 ustawy o pomocy społecznej (od 1 marca 2018 r.). 

                                                      
1 Lub do zakończenia czynności kontrolnych oraz zdarzenia sprzed 2015 r., jeżeli miały wpływ 

na kontrolowaną działalność. 
2 Od 1 lipca 2004 r. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 

stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 

4 Dz. U. z 2018 r. poz. 1508. Dalej: ustawa o pomocy społecznej. 
5 Dz. U. poz. 305. Dalej: rozporządzenie z 14 marca 2012 r. 
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oceny ogólnej 



 

3 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość prowadzenia mieszkań chronionych 

1. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Józefowie6, mieszkania chronione miały być 
prowadzone przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, działającą 
na terenie Gminy Józefów, jako mieszkania wyodrębnione w budynku.  

Prowadzenie mieszkań mogło być również zlecone innym podmiotom. Umowa 
zawarta z takim podmiotem powinna wówczas określić w szczególności: liczbę 
miejsc w mieszkaniu chronionym, jego przeznaczenie, zakres usług, z których może 
korzystać mieszkaniec oraz zasady finansowania i pobierania odpłatności 
od mieszkańców. Nadzór nad realizacją umowy miał być sprawowany przez MOPS.  

Uchwała Rady Miejskiej przewidywała również, że osoby skierowane do mieszkań 
chronionych ponoszą pełny koszt opłat za zużycie mediów7; opłaty z tego tytułu 
będą pobierane (do 20. dnia danego miesiąca) przez podmiot prowadzący 
mieszkania chronione. Prawo do nieodpłatnego pobytu przysługiwało osobom 
samotnie gospodarującym lub osobom w rodzinie, których dochód nie przekraczał 
kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 
(dalej: kryterium dochodowe). Nie wprowadzono innych odpłatności, związanych 
z pobytem w mieszkaniach chronionych, np. związanych z partycypacją w kosztach 
utrzymania mieszkań chronionych. 

MOPS użytkował budynek z mieszkaniami chronionymi na podstawie umowy 
użyczenia, zawartej z Gminą Józefów w dniu 19 sierpnia 2014 r. Kierownik MOPS 
została upoważniona przez Burmistrza Józefowa do wydawania decyzji 
administracyjnych w sprawach dotyczących przyznania prawa pobytu 
w mieszkaniach chronionych osobom z terenu gminy Józefów. 

(dowód: akta kontroli str. 5-7) 

2. W pięciu mieszkaniach chronionych (z dziesięcioma miejscami), prowadzonych 
przez MOPS przebywało, przez cały okres objęty kontrolą, łącznie osiem osób (przy 
czym w niektórych mieszkaniach miała miejsce rotacja osób). Do MOPS wpłynęło 
w tym czasie siedem wniosków osób zainteresowanych pobytem (lub jego dalszym 
przedłużeniem) w mieszkaniach chronionych oraz dwa pisma o rezygnacji z pobytu8, 
natomiast 36 spraw prowadzono z urzędu, na wniosek pracownika socjalnego, 
zawarty w wywiadzie środowiskowym. Wszystkie ww. sprawy zostały załatwione 
zgodnie z treścią wniosków. Przyznanie prawa pobytu wiązało się z wydaniem 
decyzji administracyjnej, bądź też zmianą wcześniejszej decyzji wydanej w tej 
sprawie, przez przedłużenie okresu jej obowiązywania. W jednym przypadku, 
z uwagi na pogorszenie się sytuacji mieszkańca, zmieniono postanowienia decyzji, 
odnoszące się do odpłatności (dalszy pobyt, przez jeden miesiąc, był nieodpłatny – 
mimo, że dochody mieszkańca przekraczały kryterium dochodowe)9. 

                                                      
6 Nr XXXV/262/13 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań 

chronionych oraz szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych. 

7 Opłat za dostarczenie wody, energii elektrycznej, gazu, odbiór ścieków i odpadów komunalnych, 
a także opłat związanych z dostępnością Internetu, telefonu, radia i telewizji.  

8 W jednym przypadku osoba zdecydowała się ponownie zamieszkać u swojego partnera, 
w drugim – osoba poinformowała o zrezygnowaniu z nauki, znalezieniu mieszkania w Zamościu 
i zamiarze podjęcia tam pracy. 

9 Podstawę do takiej decyzji stanowiły postanowienia uchwały Rady Miejskiej, zezwalające 
na zwolnienie mieszkańca z opłat w uzasadnionych przypadkach. 
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Sprawy załatwiane były na bieżąco; okres od dnia wpływu wniosku do dnia wydania 
decyzji nie przekraczał 30 dni i wynikał z konieczności dopełnienia niezbędnych 
formalności, takich jak przeprowadzenie wywiadu oraz ustalenie sytuacji osoby 
ubiegającej się o prawo pobytu. W okresie objętym kontrolą nie było osób 
oczekujących na przydział miejsca w mieszkaniu chronionym. W czasie trwania 
niniejszej kontroli NIK jedno mieszkanie, z dwoma miejscami, pozostawało 
niezamieszkałe. 

W złożonych wyjaśnieniach kierownik MOPS podała, że pracownicy socjalni, 
realizując pracę socjalną w swoich rejonach działania, typowali osoby, którym 
przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym umożliwi warunki do samodzielnego 
funkcjonowania oraz integrację ze środowiskiem lokalnym. Mieszkańcy gminy 
Józefów byli informowani przez pracowników MOPS, radnych i sołtysów 
o utworzeniu mieszkań chronionych i możliwości ubiegania się o pobyt w nich. 
Na tablicach ogłoszeń w MOPS i w Urzędzie Miejskim były wywieszane informacje 
o utworzeniu mieszkań chronionych. 

 (dowód: akta kontroli str. 9, 12-13, 49-54, 57-60) 

3. Analiza 31 postępowań związanych z przyznaniem pobytu w mieszkaniach 
chronionych (67,4% spraw, jakie w kontrolowanym okresie prowadzono w MOPS) 
wykazała, że uprawnienia do pobytu w mieszkaniu chronionym weryfikowano 
w szczególności na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz przeprowadzonego 
każdorazowo wywiadu środowiskowego. W kwestionariuszach zamieszczane były 
informacje dotyczące: danych osoby ubiegającej się o pomoc, jej sytuacji 
mieszkaniowej, rodzinnej, zawodowej i zdrowotnej; odnotowywano w niej również 
potrzeby i oczekiwania, zgłoszone podczas wywiadu. Pod tą częścią 
kwestionariusza podpisywała się zarówno osoba, z którą przeprowadzono wywiad, 
jak i pracownik socjalny. Na podstawie zgromadzonych danych zawartych 
w kwestionariuszu oraz innych przedłożonych dokumentów (m.in. oświadczeń 
majątkowych, zaświadczeń o pobieranych emeryturach lub rentach, orzeczeń 
o niepełnosprawności, dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia) pracownik socjalny 
dokonywał oceny sytuacji osoby ubiegającej się o pomoc, proponując plan dalszych 
działań. Plan pomocy podlegał zatwierdzeniu przez kierownika MOPS. Pod tymi 
częściami kwestionariusza nie podpisywała się osoba objęta pomocą. 

Mieszkania chronione były przydzielane zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie 
o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu z 14 marca 2012 r. Przesłankami 
do udzielenia wsparcia, często występującymi łącznie, były w szczególności: trudna 
sytuacja życiowa, niepełnosprawność, zły stan zdrowia, wiek, opuszczenie pieczy 
zastępczej. W okresie objętym kontrolą w mieszkaniach chronionych przebywała, 
przez kilka miesięcy, jedna osoba w podeszłym wieku (77 lat), nie było natomiast 
osób z orzeczonymi niepełnosprawnościami ruchowymi. 

Wszystkie decyzje wydano na czas określony, zgodnie z przepisami § 3 ust. 1 
rozporządzenia z 14 marca 2012 r., a od 1 marca 2018 r. zgodnie z art. 53 ust. 7 
ustawy o pomocy społecznej. 

(dowód: akta kontroli str. 49-54) 

4. Przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym 
nie dokonywano udokumentowanych kompletnych uzgodnień zawierających 
wskazanie: celu pobytu w mieszkaniu chronionym, okresu pobytu, rodzaju i zakresu 
świadczonego wsparcia, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, sposobu 
usprawiedliwiania nieobecności w mieszkaniu chronionym, zasad i sposobu 
realizacji programu usamodzielniania osoby lub programu wspierania osoby, czego 
wymagały przepisy § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia z 14 marca 2012 r., a od 1 marca 
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2018 r. – art. 53 ust. 9 i 10 ustawy o pomocy społecznej. Niektóre z tych kwestii (cel 
pobytu, informacja o odpłatności) były odnotowywane w sporządzanych przed 
wydaniem decyzji wywiadach środowiskowych, w części, pod którą podpisywała się 
również osoba, z którą sporządzono wywiad.  

Zdaniem Kierownik MOPS, rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach 
chronionych określany był w indywidualnych programach wsparcia użytkowników 
mieszkań chronionych, w decyzjach administracyjnych w sprawie przyznania prawa 
pobytu, a także w dokumentacji konkursowej, dotyczącej zadań z zakresu 
bieżącego nadzoru nad mieszkaniami chronionymi, realizowanych przez organizacje 
pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego10. 

Dla osób skierowanych do pomocy sporządzano indywidualne programy wsparcia, 
obejmujące okres roku lub krótszy, zawierające: analizę sytuacji danej osoby 
(rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i zawodowej), informacje o źródłach 
utrzymania, głównych problemach, mocnych i słabych stronach, celach 
do osiągnięcia i zaplanowanych dla danej osoby działaniach. 

Nie rzadziej niż raz na trzy miesiące dokonywano oceny pobytu i procesu 
wspierania oraz efektów podjętych działań, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji 
życiowej osoby objętej pomocą. Ocenie poddawano też m.in. wywiązywanie się 
z obowiązków związanych z pobytem w mieszkaniu chronionym. Pod sporządzonym 
na tę okoliczność dokumentem podpisywała się osoba przebywająca w mieszkaniu 
chronionym. W dokumentacji odnotowywano również przyczyny, dla których osoby 
rezygnowały z dalszego wsparcia w formie pobytu w mieszkaniach chronionych.  

(dowód: akta kontroli str. 9, 11-13, 49-54, 76-85) 

5. Według stanów na koniec 2015, 2016 i 2017 r. nie wystąpiły nieuregulowane 
należności z tytułu opłat, związanych z pobytem w mieszkaniach chronionych, 
natomiast należności z tego tytułu na dzień 30.06.2018 r., w łącznej kwocie 
312,99 zł, wynikały z bieżących rozliczeń z mieszkańcami. 

Na podstawie analizy próby rozliczeń za miesiące styczeń 2016 r., styczeń 2017 r. 
i styczeń 2018 r. prowadzonych ze wszystkimi osobami zobowiązanymi (z uwagi 
na przekroczenie kryterium dochodowego) do dokonywania opłat za pobyt 
w mieszkaniach chronionych stwierdzono, że: 

– mieszkańcy byli obciążani kosztami energii elektrycznej oraz kosztami gazu, 
zużytkowanego na potrzeby bytowe i ogrzewania mieszkań. MOPS nie obciążał 
ich pozostałymi kosztami, przewidzianymi uchwałą Rady Miejskiej 
nr XXXV/262/13 z dnia 27 listopada 2013 r., związanymi w szczególności 
z dostarczeniem wody, odbiorem ścieków i odpadów komunalnych. 

 Kierownik MOPS wyjaśniła, że w zakresie pozostałych kosztów mieszkańcy 
zobowiązani do opłat regulowali je we własnym zakresie, na podstawie umów 
zawartych z dostawcami usług; 

                                                      
10 Obsługę mieszkań chronionych w latach 2015-2018 zapewniał Fundusz Aktywizacji 

Niepełnosprawnych w Józefowie „Spółdzielnia Socjalna”. Realizowane przez Fundusz zadania 
wiązały się ze sprawowaniem bieżącego nadzoru m.in. nad utrzymaniem porządku i czystości 
w mieszkaniach chronionych oraz higieną osobistą, przygotowaniem posiłków, praniem odzieży, 
nauką gospodarowania budżetem domowym, regulowaniem opłat eksploatacyjnych. Realizacja 
zadania, przez siedem dni w tygodniu, wiązała się z koniecznością zatrudnienia opiekuna 
mieszkań chronionych, wykonującego pracę przez sześć godzin dziennie; jego praca podlegała 
nadzorowi ze strony MOPS. 
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– kosztami energii elektrycznej obciążano mieszkańców zobowiązanych 
do dokonywania wpłat, według zużycia energii, wynikającego z podliczników11; 

– koszty zużycia gazu rozliczano w różny sposób dla: sezonu grzewczego i poza 
sezonem grzewczym12, przy czym zasady te nie zostały ustalone na piśmie 
i zatwierdzone przez kierownika MOPS. 

 Kierownik MOPS wyjaśniła, że rozliczenie faktur miało zawsze formę pisemną 
pod nazwą „Wyliczenie odpłatności za gaz”; dokument ten zawierał zawsze 
przyjętą stawkę miesięczną dla jednej osoby za zużycie gazu do kuchni gazowej 
oraz podgrzania ciepłej wody i był podpisany przez Kierownika Ośrodka i Główną 
Księgową. Odmienne zasady rozliczania kosztów zużycia gazu, w sezonie 
grzewczym i poza sezonem, stosowano w celu rozliczenia kosztów na jednego 
mieszkańca najbardziej zbliżonego do faktycznego zużycia. 

 (dowód: akta kontroli str. 36, 40, 44, 48, 55, 92-105) 

6. W okresie objętym kontrolą do MOPS nie wpłynęły żadne skargi, dotyczące 
prowadzenia mieszkań chronionych. 

(dowód: akta kontroli str. 106) 

7. Mieszkania chronione mieściły się w budynku przy ul. Czesława Mużacza 
„Selima” (wcześniej: ul. Miszki Tatara) 1A w Józefowie. W wyniku prowadzonej 
na przestrzeni lat 201213-201414 przez Gminę Józefów inwestycji, rozbudowano 
istniejący budynek gospodarczy i zaadaptowano go na mieszkania chronione; 
budynek pełnił odtąd wyłącznie tę funkcję. Kierownik MOPS wyjaśniła, że Ośrodek 
nie był inwestorem przy ww. inwestycji i nie nadzorował wykonywanych w jej ramach 
prac budowlanych15. Gmina przekazała MOPS w użyczenie pięć mieszkań 
chronionych, w związku z czym rozliczanie kosztów użytkowania dokonywało się 
i dokonuje dla poszczególnych mieszkańców mieszkań chronionych. 

(dowód: akta kontroli str. 6-7, 58, 89-91) 

Na dzień oględzin, przeprowadzonych przez kontrolera NIK, w budynku 
funkcjonowało pięć mieszkań chronionych, z łącznie dziesięcioma miejscami. 
Powierzchnia użytkowa przypadająca na jedną osobę była większa od minimalnej 
(12 m2 na osobę), określonej przepisami § 6 ust. 2 rozporządzenia z 14 marca 
2012 r. (obowiązującego do 1 marca 2018 r.) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

                                                      
11 Dostawca energii: bądź wystawiał odrębne faktury dla poszczególnych pięciu mieszkań, bądź też 

wystawiał jedną fakturę adresowaną na MOPS, przy czym w załączniku do faktury wskazywał 
koszty, związane z odczytami z poszczególnych pięciu podliczników 

12 W sezonie grzewczym koszty zużycia gazu rozliczano przez podział kwoty z faktury wystawionej 
na MOPS na: a) część związaną ze zużyciem gazu na podgrzanie wody oraz do kuchenek 
gazowych – rozliczane były według stawki na osobę. W różnych miesiącach przyjmowano 
odmienne stawki (np. 21 zł, 25 zł, 35 zł za osobę), przy czym nie sporządzano ich kalkulacji, 
a stawki nie były zatwierdzane przez kierownika MOPS. Przy obliczaniu wysokości odpłatności 
uwzględniano osoby przebywające w danym mieszkaniu (np. w przypadku matki z dzieckiem – 
przyjmowano dwie osoby); b) pozostałą kwotę rozliczano w równej części, dzieląc ją na pięć 
mieszkań chronionych. Sumami obu tych kwot obciążano poszczególne osoby zobowiązane 
do dokonywania opłat. 

 Poza sezonem grzewczym koszty zużycia gazu do podgrzania wody i do kuchenek gazowych 
rozliczano dzieląc kwotę z faktury przez łączną liczbę osób przebywających w mieszkaniach. 
Opłatą naliczoną wg takiej stawki obciążano osoby zobowiązane do dokonywania wpłat, 
proporcjonalnie do liczby osób w danym mieszkaniu. 

13 Pozwolenie na budowę zostało wydane 22 marca 2012 r. 
14 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Biłgoraju postanowieniem z 5 marca 2014 r. nie 

wniósł sprzeciwu do użytkowania rozbudowanego budynku. 
15 Ustalenia, dotyczące inwestycji związanej z adaptacją budynku na mieszkania chronione, 

zawarto w odrębnym wystąpieniu pokontrolnym NIK, skierowanym do Burmistrza Józefowa. 
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Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań 
chronionych16 (obowiązującego od 1 maja 2018 r.). We wszystkich mieszkaniach 
znajdowały się m.in. aneksy kuchenne, łazienki z prysznicem, miską ustępową 
i umywalką, a także przestrzeń komunikacji wewnętrznej, stosownie do przepisów 
§ 6 ust. 3 rozporządzenia z 14 marca 2012 r. i § 6 ust. 2 rozporządzenia 
z 26 kwietnia 2018 r. Mieszkania wyposażono również zgodnie z § 6 ust. 4-6 i 8 
rozporządzenia z 26 kwietnia 2018 r.17 – wyjątki od tej zasady związane były z: 
brakiem, w niektórych mieszkaniach, szafek nocnych dla każdej osoby, brakiem 
chłodziarki/lodówki oraz sprzętu i naczyń kuchennych w jednym mieszkaniu18, 
a także wyposażeniem tylko jednego mieszkania w pralkę automatyczną.  

Kierownik MOPS oświadczyła, że mieszkańcy mają zapewnioną możliwość 
korzystania z pralki, dostępnej w sąsiednim budynku środowiskowego domu 
samopomocy. Wyjaśniła również, że w związku z nowelizacją w 2018 r. ustawy 
o pomocy społecznej Rada Miejska w Józefowie w dniu 25 lipca 2018 r. podjęła 
uchwałę19 w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych w mieszkania chronione 
wspierane i ustalenia zasad odpłatności za pobyt. Wszystkie mieszkania chronione 
wspierane zostaną dostosowane do standardów określonych w rozporządzeniu 
z 26 kwietnia 2018 r., do dnia 1 marca 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 59-73, 75) 

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

Przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym nie 
dokonywano udokumentowanych uzgodnień, pomiędzy pracownikiem socjalnym 
MOPS a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia, 
zawierających komplet ustaleń, co do: celu pobytu, okresu pobytu, rodzaju i zakresu 
świadczonego wsparcia, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, sposobu 
usprawiedliwiania nieobecności w mieszkaniu chronionym, zasad i sposobu 
realizacji programu usamodzielniania osoby lub programu wspierania osoby, czego 
wymagały przepisy § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia z 14 marca 2012 r., 
a w późniejszym okresie – art. 53 ust. 9 i 10 ustawy o pomocy społecznej.  

W złożonym wyjaśnieniu kierownik MOPS podała, że powyższe uzgodnienia były 
dokonywane podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego. Potwierdziła, 
że niektóre ustalenia, dotyczące celu i okresu pobytu, były odnotowane 
w wywiadach środowiskowych, jednak pozostałe nie miały formy pisemnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 13, 49-54, 74-85) 

                                                      
16 Dz. U. poz. 822. Dalej: rozporządzenie z 26 kwietnia 2018 r. 
17 Przepisy te przewidywały, że w pomieszczeniu mieszkalnym, dla każdej osoby, zapewnia się: 

łóżko lub tapczan; szafę ubraniową; szafkę nocną; krzesło lub fotel. Kuchnia lub aneks kuchenny 
są wyposażone w: kuchenkę; zlewozmywak; chłodziarkę; meble kuchenne, sprzęt i naczynia 
do przygotowywania i spożywania posiłków. Łazienka jest wyposażona w: wannę lub natrysk; 
umywalkę; miskę ustępową, jeżeli nie ma wydzielonego ustępu. Mieszkanie chronione jest 
wyposażone w pralkę automatyczną, a także telewizor lub komputer. 

18 Kierownik MOPS oświadczyła, że mieszkanie to jest obecnie niezamieszkałe, z uwagi na brak 
osób kwalifikujących się do tego rodzaju wsparcia, natomiast okresowo korzysta z niego opiekun 
mieszkań chronionych (jednak w nim nie zamieszkuje). 

19 Nr 267/2018, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3802. W odniesieniu do wcześniejszej 
uchwały nr XLII/248 Rady Miejskiej w Józefowie z 23 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia 
mieszkań chronionych w mieszkania chronione wspierane Wojewoda Lubelski wszczął 
postępowanie w sprawie stwierdzenia jej nieważności. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W świetle przepisów art. 53 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, § 3 pkt 6 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie20 
oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane21, budynek 
zajęty na prowadzenie mieszkań chronionych był budynkiem użyteczności 
publicznej, istniał zatem obowiązek zapewnienia warunków do korzystania z niego 
przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach 
inwalidzkich. 

Przeprowadzone oględziny budynku z mieszkaniami chronionymi wykazały, że: 

– na parkingu, znajdującym się przy budynku nie było wyznaczonych miejsc 
parkingowych, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, wbrew § 18 ust. 1 
rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r. 

– przed wejściami do poszczególnych mieszkań wyłożono kostkę brukową, przy 
czym utwardzona w ten sposób powierzchnia była podwyższona względem 
rzędnej gruntu o około 10 cm (z wyjątkiem jednego mieszkania, do którego 
wykonano pochylnię, brak było łagodniejszego podjazdu dla wózków); 
do budynku brak było utwardzonego podejścia lub podjazdu, a dostęp możliwy 
był wyłącznie przez trawnik, z trawą częściowo wytartą.  

 Przepisy § 16 ust. 1 rozporządzenia z 12 kwietnia 2002 r. stanowią, 
że do budynku użyteczności publicznej należy doprowadzić utwardzone dojścia 
o szerokości minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej jedno z nich powinno 
zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego 
części, z których osoby te mogą korzystać. 

Odnosząc się do obu powyższych uwag, kierownik MOPS wyjaśniła, że Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie nie był inwestorem ww. inwestycji, nie 
nadzorował wykonywanych w jej ramach prac budowlanych i nie miał wpływu 
na kształt inwestycji. Gmina przekazała MOPS w 2014 r. oddany do użytku sam 
budynek, bez terenu wokół obiektu, w związku z czym Ośrodek nie zgłaszał uwag, 
co do ww. elementów, i nie dokonywał żadnych zmian w otoczeniu budynku. 

(dowód: akta kontroli str. 6-7, 58-72, 88-91) 

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 Kontroli22, wnosi o: 

1. Rzetelne dokumentowanie uzgodnień, o których mowa w art. 53 ust. 9 i 10 
ustawy o pomocy społecznej. 

  

                                                      
20 Dz. U. z 2015 r. poz. 1422. Dalej: rozporządzenie z 12 kwietnia 2002 r. 
21 Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm. 
22 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Wnioski pokontrolne 



 

9 

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 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

Lublin, dnia 28 września 2018 r. 

  
  

 

 

Kontroler Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

Wojciech Szukała 
główny specjalista kontroli państwowej 
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