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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/086 – Funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy w województwie 
Warmińsko-Mazurskim. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie. 

Kontroler Hubert Sikorski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/14/2017 z 18 stycznia 2017 r.  

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta i Gminy Mikołajki (dalej: ”Urząd” lub „UMiG”), ul. Kolejowa 7, 11-730 
Mikołajki.  

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Piotr Jakubowski – Burmistrz.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Problemy dotyczące pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym na terenie 
Miasta i Gminy Mikołajki zostały ujęte w dwóch gminnych Strategiach rozwiązywania 
problemów społecznych2, m.in. w ramach celu strategicznego „Wzmacnianie 
integracji grup społecznie zagrożonych w celu przezwyciężenia ich problemów oraz 
ukierunkowania ich do uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej”. Urząd nie 
posiadał jednak dokładnego rozpoznania co do liczby osób z zaburzeniami 
psychicznymi z terenu Gminy, w tym kwalifikujących się do objęcia wsparciem  
w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy (dalej „ŚDS”), gdyż 
w dokumentach tych nie ujęto żadnych danych liczbowych w tym zakresie. Danych 
takich nie pozyskano także od instytucji zajmujących się tą kategorią osób,  
jak np. Powiatowa Komisja Orzekania o Niepełnosprawności lub Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Informacje o osobach z zaburzeniami psychicznymi Urząd czerpał jedynie 
z wywiadów środowiskowych i sygnałów pracowników socjalnych oraz ŚDS. 
Zadania zapewnienia wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi Gmina 
realizowała poprzez zlecenie Parafii Ewangelicko – Augsburskiej św. Trójcy  
w Mikołajkach (dalej „Parafia”) prowadzenia ŚDS, co nastąpiło na podstawie 
prawidłowo przeprowadzonego konkursu. Zgodnie z podpisaną z Parafią umową, 
miała ona zapewnić miejsca w ośrodku dla 60 osób. Wnioski chętnych do 
korzystania z usług ŚDS były rozpatrywane rzetelnie i zgodnie z §7 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy3, a decyzje kierujące do ŚDS wydawano 
niezwłocznie.  

W umowie z Parafią Gmina zapewniła sobie prawo kontroli i nadzoru nad 
działalnością ŚDS. Z prawa tego korzystała jednak w ograniczonym zakresie, 
przeprowadzając kontrole w ŚDS jedynie w aspekcie dowozu jego uczestników oraz 
weryfikując przedstawione sprawozdania merytoryczne i finansowe.  

Pomimo, że Gmina otrzymywała od wojewody dotacje przeznaczone na 
prowadzenie ŚDS terminowo, to sama przekazywała je Parafii po terminie 
określonym w umowie. Sytuacja ta dotyczyła 60% miesięcznych przelewów 

                                                      
1   Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna lub ocenę opisową. 
2 Strategie rozwiązywania problemów społecznych: na lata 2006-2013 i na lata 2015-2025 
3 Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586, ze zm. 
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bankowych dotacji zrealizowanych w okresie objętym kontrolą, a opóźnienia z tego 
tytułu wynosiły od 1 do 11 dni kalendarzowych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Rozpoznanie potrzeb w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami 
psychicznymi w ramach ŚDS. 

1.1. W badanym okresie 2013-2016 r. w Gminie Mikołajki obowiązywały, przyjęte 
uchwałami Rady Miejskiej, dwie Strategie rozwiązywania problemów społecznych: 
na lata 2006-2013 i na lata 2015-2025. Dokumenty te zawierały m.in. analizę 
struktury demograficznej gminy, systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.  
W diagnozie sfery społecznej zawarto analizy z zakresu niepełnosprawności  
i problemów ludzi starszych. Jako najczęstsze przyczyny niepełnosprawności 
wskazano schorzenia układu krążenia, narządów ruchu, schorzenia neurologiczne 
oraz uszkodzenia narządów wzroku i słuchu, choroby psychiczne i upośledzenie 
umysłowe. W Strategii opisano działalność ŚDS, jednakże nie przedstawiono w niej 
ewentualnych potrzeb ośrodka w zakresie jego funkcjonowania i rozwoju. 
Uwzględniono możliwość świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonych np. w ŚDS: Cel strategiczny 2 - 
Wzmacnianie integracji grup społecznie zagrożonych w celu przezwyciężenia ich 
problemów oraz ukierunkowanie ich do uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. 
Jako główne założenia w tym zakresie podano: 

1. Pomoc osobom starszym, oraz lepsze wykorzystanie ich potencjału w środowisku 
lokalnym poprzez działania integracyjne i aktywizacyjne, a w tym działania: 

• wsparcie rodzin w opiece nad osobą starszą poprzez zwiększenie dostępności 
i rozwoju usług opiekuńczych oraz usług rehabilitacyjnych, 

• rozwój różnego typu placówek środowiskowych dedykowanych dla osób 
starszych i wzmacnianie ich potencjału, 

• opracowywanie oraz realizacja programów i projektów na rzecz aktywizacji osób 
starszych, 

• współpraca oraz zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych 
i usług z zakresu pomocy społecznej w obszarze wspierania osób starszych, 

• rozwój lokalnych form wsparcia osób starszych (klub seniora i innych), 

• promocja i wdrażanie wolontariatu na rzecz osób starszych, 

• inicjowanie i organizacja spotkań, imprez i innych przedsięwzięć na rzecz osób 
starszych z udziałem lokalnych społeczności, 

• rozbudowa oferty programowej słuchaczy UTW. 

2. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym poprzez aktywne 
uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym, a w tym działania: 

• rozwój usług na rzecz zapobiegania niepełnosprawności i ograniczania jej 
skutków, 

• rozwój infrastruktury służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zwiększenie 
dostępności do takich usług, 

• podejmowanie działań aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne, 

• wzmocnienie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych osób 
niepełnosprawnych, 

• likwidacja barier we wszystkich dziedzinach życia, 

• zintegrowanie działań partnerów społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych. 
(dowód: akta kontroli str. 3-40) 
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NIK zwraca uwagę, że w ww. dokumentach nie oszacowano liczby osób  
z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Mikołajki, które wymagają 
opieki w ramach usług świadczonych w środowiskowych domach samopomocy.  
W dokumentach tych nie ujęto także prognozy dotyczącej zmiany tej liczby  
w poszczególnych latach. Należy zauważyć, że istnieje możliwość uzyskania z NFZ 
danych o liczbie pacjentów z terenu Gminy, leczonych w Poradni Zdrowia 
Psychicznego, a także z PCPR o liczbie wydanych orzeczeń o niepełnosprawności  
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym dla osób z upośledzeniem 
umysłowym, chorobami psychicznymi i neurologicznymi. 

Sekretarz Gminy, w kwestii zbierania informacji i analiz na temat potrzeb 
związanych z osobami niepełnosprawnymi psychicznie, wyjaśniła także, że: 
„Strategia jest dokumentem opisującym działania w dużym stopniu uogólnienia i nie 
posiada dokładnych wpisów pod nazwą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi. Ta forma działań skrywa się pod nazwą usług i tak 
trzeba to odczytywać. 

Analizując potrzeby w zakresie osób wymagających opieki w formie pobytu w ŚDS 
trudno jest odnieść się do konkretnych danych liczbowych. W związku z tym, 
że udział w ŚDS nie jest uzależniony od kryterium dochodowego, a także innych 
czynników, trudno jest ocenić jaki procent mieszkańców naszej Gminy wymaga 
opieki w tej formie wsparcia. Nie ułatwia tego rozbity na różne instytucje system 
orzecznictwa (ZUS, KRUS i powiatowe zespoły ds. orzekania o stopniu 
niepełnosprawności) – zebranie informacji z tych instytucji na poziomie gminy jest 
praktycznie niemożliwe. Tworząc ŚDS i określając jego liczebność na 60 osób oraz 
typ ABC zakładano, że zabezpieczy w zupełności potrzeby Gminy w tym zakresie. 
Rzeczywistość zdaje się potwierdzać te założenia, ponieważ na dzień dzisiejszy nie 
mamy osób oczekujących na przyjęcie w ŚDS, przy pełnym obłożeniu domu,  
tj. 60 uczestników.  

Zarówno ŚDS jak i ośrodek pomocy społecznej dysponują wiedzą na temat osób 
zgłaszających chęć pobytu w ŚDS w razie zwolnienia się miejsca. Chętni zgłaszają się 
zarówno w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (MGOPS) jak i ŚDS. 
Tworząc ŚDS typu A,B,C dla 60 osób zabezpieczono potrzeby Gminy w tym zakresie, 
gdyż na koniec 2016 r. nie było osób oczekujących na przyjęcie w ŚDS, natomiast czas 
oczekiwania można w przybliżeniu ocenić na od 1 do 6 miesięcy (liczba 
mieszkańców Miasta i Gminy Mikołajki na koniec 2016 r. wynosiła 8.126 osób). MGOPS 
systematycznie monitoruje potrzeby w tym zakresie wśród osób objętych jego 
opieką, ponadto informacje ogólne w sprawie potrzeb objęcia opieką w ŚDS 
sygnalizowane są od przedstawicieli służby zdrowia, sołtysów, radnych, osób 
działających w lokalnych stowarzyszeniach. Po otrzymaniu stosownych informacji, 
pracownicy socjalni odwiedzają osoby w celu zbadania potrzeb. Dodatkowo 
pracownicy socjalni, wykonując swoją pracę w środowisku lokalnym, pozyskują 
informacje o osobach, którym wsparcie poprzez udział w ŚDS jest potrzebne.” 

(dowód: akta kontroli str. 41-42) 

1.2. Na terenie Gminy Mikołajki funkcjonuje jeden Środowiskowy Dom Samopomocy 
Środowiskowy. Przeznaczony jest on dla osób przewlekle psychicznie chorych – typ 
A, niepełnosprawnych intelektualnie – typ B i wskazujących inne przewlekle 
zaburzenia czynności psychicznych – typ C. 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Mikołajkach prowadzony jest przez Parafię 
Ewangelicko – Augsburską św. Trójcy w Mikołajkach. Świadczy usługi dla 60 osób  
z terenu Gminy Mikołajki, a działalność prowadzi od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 7.00 do 15.00.  

 (dowód: akta kontroli str. 61-74) 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  
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1.3. Prowadzenie ŚDS w Mikołajkach zlecono na podstawie otwartego konkursu 
ofert, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie4. W okresie kontrolowanym, 
tj. w latach 2014-2016 obowiązywały dwie umowy pięcioletnie, podpisane z jedynym 
oferentem (Parafią), w wyniku konkursów przeprowadzonych w 2011 r. i 2016 r. 
ŚDS w Mikołajkach prowadzony jest w obiektach należących do Parafii. 

(dowód: akta kontroli str. 43-103) 

1.4. Uczestnicy ŚDS w Mikołajkach mają zapewnione dwa posiłki dziennie – 
śniadanie i obiad, które pod kierownictwem terapeuty przygotowywane są przez nich 
w pracowni gospodarstwa domowego, w ramach treningów kulinarnych. 
Uczestnikom nie przyznawano gorącego posiłku w ramach zadania własnego 
Gminy, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2014 r.  
o pomocy społecznej5. 

(dowód: akta kontroli str. 61-74) 

Gmina nie posiadała pełnego rozeznania dotyczącego liczby osób z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym kwalifikujących się do umieszczenia w ŚDS. Ogólne 
rozeznanie w tym zakresie ujęła jako jeden z celów w Strategii rozwiązywania 
problemów społecznych. Cel ten realizowała m.in. poprzez powierzenie 
prowadzenia na terenie gminy ŚDS prawidłowo wyłonionemu świadczeniodawcy 
(Parafii). 

2. Rozdysponowanie i wykorzystanie środków na prowadzenie ŚDS. 

2.1. Na prowadzenie ŚDS Gmina zawarła dwie umowy o powierzenie realizacji 
zadania publicznego z Parafią. Pierwszą, 16 maja 2011 r. na okres pięciu lat, drugą 
14 kwietnia 2016 r. również na okres pięciu lat. Wartość umów określono 
odpowiednio na: 3 600 tys. zł (60 osób x 1000 zł/osobę x 12 miesięcy x 5 lat) oraz 
4 564,8 tys. zł (60 osób x 1268 zł/osobę x 12 miesięcy x 5 lat). W umowach tych 
zlecający określił, iż uzna, że  zadanie zostało wykonane pod warunkiem 
zaakceptowania przez niego złożonego sprawozdania końcowego. Zleceniobiorca 
został zobowiązany do udzielana zamówień na dostawy, usługi i roboty opłacane  
z dotacji, przy zastosowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji 
i przejrzystości, do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej 
i ewidencji księgowej zadania publicznego, przechowywania ww. dokumentacji 
przez 5 lat oraz prowadzenia sprawozdawczości. W umowie Gmina zastrzegła 
prawo do kontroli prawidłowości wykonania zadania publicznego przez upoważnione 
osoby oraz zobowiązała zleceniobiorcę do wykonania ewentualnych wniosków  
i zaleceń. Umowa określała także zasady zwrotu niewykorzystanych środków 
finansowych, warunki rozwiązania lub odstąpienia od umowy oraz zakaz zbywania 
rzeczy zakupionych ze środków pochodzących z dotacji przez okres 5 lat. 

 (dowód: akta kontroli str. 44-50, 90-103) 

 
2.2. W badanym okresie, na prowadzenie lub rozwój infrastruktury ŚDS Gmina 
uzyskała od Wojewody odpowiednio: 

- w 2014 r. – 752,770 tys. zł; 

- w 2015 r. – 742,578 tys. zł; 

- w 2016 r. – 907,888 tys. zł. 

                                                      
4 Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 
5 Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm. 
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Kwoty dotacji przekazane Parafii były zgodne z kwotami dotacji otrzymanymi od 
Wojewody. 

W czerwcu 2015 r. Gmina podpisała  z Wojewodą umowę na pokrycie wydatków 
związanych z wykonaniem prac remontowych oraz zakupem wyposażenia do ŚDS 
w Mikołajkach, zgodnie z wnioskiem Burmistrza, na kwotę 17 000 zł, z terminem 
wykorzystania do 31.12.2015 r. Na podstawie umowy z Parafią z lipca 2015 r., 
dotacja ta została wykorzystana w całości, z czego (wg. przyjętego sprawozdania 
z wykorzystania dotacji) kwotę 9 tys. zł przeznaczono na remont i wymianę drzwi, 
a 8 tys. zł na zakup sprzętu i wyposażenia (meble i sprzęt komputerowy).  

(dowód: akta kontroli str. 104-179) 

1. Sprawozdanie z realizacji ww. umowy Burmistrz przekazał wojewodzie 7 dni po 
terminie określonym w zawartej umowie, tj. 22.01.2016 r. Było to spowodowane 
tym, że w umowie Gminy z Parafią termin złożenia przez nią sprawozdania 
określony został na 30 dni po zakończeniu realizacji umowy, podczas gdy 
umowa z Wojewodą określała termin złożenia sprawozdania na 15 dni od 
zakończenia realizacji zadania. Parafia złożyła swoje sprawozdanie w terminie 
określonym w umowie zawartej z Gminą, tj. 21.01.2016 r, jednakże z powodu 
określenia tego terminu w cyklu dłuższym niż ujęto to w umowie z Wojewodą, 
Gmina nie mogła wywiązać się z terminowego złożenia swojego sprawozdania. 

 (dowód: akta kontroli str. 104-179) 

2. W umowach z Parafią na prowadzenie ŚDS, termin przekazywania miesięcznych 
transz dotacji określono do 15 dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy 
zleceniobiorcy. Analiza obrotów na koncie 85203 wykazała, że pomimo 
posiadania środków finansowych przekazanych przez Wojewodę, Urząd 
przekazywał dotacje Parafii po terminie umownym. Przekroczenie tego terminu, 
od 1 do 11 dni kalendarzowych, stwierdzono w 23 przypadkach na 38  płatności 
przekazanych Parafii w latach 2014-2016 (tj. 60% wszystkich płatności z tego 
okresu). 

(dowód: akta kontroli str. 180-186) 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że „przekroczenie terminu przekazywania dotacji dla 
ŚDS wynikało z nieuwagi i przekonania, że koniec miesiąca jest ostatecznym 
terminem przekazania dotacji. Gmina nie była obciążana odsetkami z tytułu ww. 
opóźnień”.   

(dowód: akta kontroli str.187) 

Gmina prawidłowo zabezpieczyła swoje prawa w umowach zawartych z Parafią. 
Rzetelnie wyliczono też wartości środków finansowych na realizację zleconego 
zadania publicznego. Nie wywiązywano się jednak z obowiązku terminowego 
przekazywania Parafii otrzymanych od Wojewody środków na funkcjonowanie ŚDS. 
W jednym przypadku rozliczenie otrzymanej dotacji na prace remontowe i zakup 
wyposażenia przekazano Wojewodzie 7 dni po terminie określonym w zawartej 
umowie.  

3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad wydawaniem skierowań do ŚDS, 
funkcjonowaniem ŚDS oraz wykorzystaniem udzielonych dotacji. 

3.1. Burmistrz zatwierdzał dokumenty dotyczące funkcjonowania ŚDS, tj. regulamin 
organizacyjny, programy działalności domu i jego roczne plany pracy. W Urzędzie 
posiadano również statut ŚDS. Wszystkie zatwierdzone dokumenty zostały 
wcześniej uzgodnione przez Wojewodę. 

 (dowód: akta kontroli str. 188-246) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

7 

3.2. Pisemne wnioski osób zainteresowanych przyjęciem do ŚDS składane były do 
MGOPS w Mikołajkach. Następnie pracownik socjalny przeprowadzał wywiad 
środowiskowy w  miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Po weryfikacji sytuacji 
klienta oraz dostarczeniu niezbędnych dokumentów, decyzję administracyjną 
o skierowaniu do ŚDS wydawał, z upoważnienia Burmistrza, kierownik MGOPS 
w Mikołajkach.   

W latach 2014-2016 do MGOPS wpłynęło 26 wniosków o skierowanie do ŚDS, 
z których 25 rozpatrzono pozytywnie i wydano decyzje o skierowaniu do ośrodka,  
a 1 wniosek (złożony w 2016 r.) rozpatrzono negatywnie ze względu na brak 
dokumentacji lekarskiej.  

Analiza 10  spraw dotycząca ww. pozytywnie rozpatrzonych wniosków 
o skierowanie do ŚDS (40%) wykazała że: 

- wszyscy wnioskodawcy byli mieszkańcami gminy Mikołajki; 

- wywiady środowiskowe były przeprowadzane w terminie od 1 do 13 dni od 
złożenia wniosku; 

- wszystkie wnioski, stosownie do wymogu §7 rozporządzenia o ŚDS, zawierały 
dokumentację medyczną, tj. zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza 
psychiatrę, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie 
lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do uczestnictwa w 
zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób 
niepełnosprawnych fizycznie, a 8 z nich także orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności; 

- decyzje administracyjne były wydawane w terminie od 3 do 25 dni od złożenia 
wniosku; 

- pierwsze decyzje kierujące do ŚDS były wydawane na okres nie dłuższy niż  
3 miesiące; 

- spośród badanych decyzji jedna ustalała odpłatność za uczestnictwo w zajęciach 
ŚDS w kwocie 74,50 zł miesięcznie; w związku ze zmianą kryterium dochodowości 
osoby samotnie gospodarującej, kolejną decyzją świadczenia te przyznano jej 
nieodpłatnie; 

- wszystkie decyzje były zgodne z KPA, gdyż zawierały: podstawę prawną, 
uzasadnienie oraz pouczenia (w tym o obowiązku poinformowania MGOPS  
o każdej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do 
przyznania świadczenia); 

- wszyscy wnioskodawcy złożyli powtórnie wnioski o skierowanie do ŚDS na 
dłuższy okres i uzyskali pozytywne decyzje; 

- spośród ww. osób jedna zrezygnowała z uczestnictwa w zajęciach ŚDS, a jedna 
zmarła.  

(dowód: akta kontroli str. 247-289) 
 

3.3. W okresie 2013-2015 upoważnieni pracownicy przeprowadzili dwie kontrole 
funkcjonowania ŚDS. W 2013 r. Skarbnik i Sekretarz Gminy przeprowadzili kontrolę 
dotyczącą prawidłowości realizacji umowy na dowożenie uczestników do ŚDS. 
W jej wyniku stwierdzono m.in. obsługiwanie jednej z tras dowozu podopiecznych 
przez osoby inne niż wskazane w ofercie, brak informacji o godzinach przyjazdu  
i odjazdu z ŚDS (dot. dwóch miesięcy), obsługę trasy przez samochód z mniejszą 
liczbą miejsc niż określona w umowie, nieliczne, niewielkie przekroczenia 
kilometrażu na jednej z tras bez podania przyczyn. W wystąpieniu pokontrolnym 
Urząd zobowiązał Dyrektora ŚDS do przestrzegania warunków realizacji  
i rozliczania umowy z przewoźnikiem. Dyrektor odnosząc się do zaleceń 
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pokontrolnych, poinformował o podjętych krokach w celu usunięcia uchybień, w tym 
o podpisaniu aneksu do umowy z przewoźnikiem. 

W dniu 07.01.2015 r. Urząd przeprowadził kontrolę prawidłowości przeprowadzenia 
postępowania na wybór i realizację umowy z przewoźnikiem na dowóz 
podopiecznych do ŚDS. W jej wyniku ustalono, że w dniu rozpoczęcia świadczenia 
usług (05.01.2015 r.) wykonawca nie posiadał dziennika kontroli i konserwacji 
dźwigu do transportu osób niepełnosprawnych dla jednego z samochodów, wobec 
czego nie powinien był świadczyć tej usługi. W odpowiedzi Dyrektor poinformowała, 
że już w dniu ww. kontroli zabroniła świadczenia usługi tym samochodem,  
a wykonawca niezwłocznie zapewnił pojazd spełniający wszystkie wymogi. 

Na zlecenie Urzędu, w terminie 18.12.2015 r. – 27.01.2016 r. przeprowadzony 
został audyt dotyczący prawidłowości realizacji przez Parafię umowy zawartej 
w dniu 16 maja 2011 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. 
„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”. Zakres audytu obejmował 
m.in. zgodność działań z obowiązującymi przepisami i prawidłowość wykorzystania 
dotacji w latach 2014-2015. W wyniku przeprowadzonego badania audytowego nie 
stwierdzono nieprawidłowości w działalności ŚDS, w związku z czym nie 
formułowano wniosków i rekomendacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 290-313) 

3.4. Pracownicy Urzędu kontrolowali prawidłowość i terminowość rozliczenia przez 
ŚDS otrzymanych dotacji celowych na prowadzenie i rozwój infrastruktury ŚDS. 
Kontrola prawidłowości i terminowości rozliczenia przez ŚDS w Mikołajkach 
otrzymanej dotacji dokonywana była na podstawie sprawozdań przekazywanych 
zgodnie z umową na udzielenie dotacji. Sprawozdania te zawierały zestawienia 
faktur na jaki cel wykorzystano środki z dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 314-352) 

W badanym okresie ani do Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, ani do Miejsko– 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach nie wpłynęła żadna skarga 
na funkcjonowanie ŚDS. 

(dowód: akta kontroli str. 353-354) 

Pracownik UMiG w Mikołajkach analizał pod kątem merytorycznym składane przez 
ŚDS sprawozdania z realizacji umowy na udzielenie dotacji, zaś pod kątem 
finansowym analizował je Skarbnik Gminy. Roczne sprawozdania z działalności 
ŚDS w Mikołajkach, o których mowa w 25 ust. 1 i 2 rozporządzenia MPiPS  
w sprawie ŚDS, analizowane były przez Burmistrza Miasta Mikołajki lub Sekretarza 
Gminy. Do ww. sprawozdań w badanym okresie nie wnoszono uwag, ani wniosków. 

(dowód: akta kontroli str. 355) 
 

NIK zwraca uwagę, że w badanym okresie pracownicy Urzędu nie wykonali żadnej 
kontroli prawidłowości wykonania zadania publicznego przez Parafię, w tym 
wydatkowania przekazanej dotacji. Przeprowadzono jedynie dwie kontrole 
dotyczące prawidłowości dowozu podopiecznych do ŚDS, nie kontrolowano 
natomiast innych aspektów funkcjonowania ośrodka. Przeprowadzony w 2016 r., 
na zlecenie Urzędu, audyt prawidłowości realizacji umowy o powierzenie Parafii 
realizacji zadania publicznego, swoim zakresem także nie objął wszystkich 
zagadnień dot. działalności ŚDS. Audytorzy nie badali bowiem jakości usług 
świadczonych uczestnikom, kwalifikacji zawodowych zatrudnionego personelu, 
prawidłowości prowadzenia indywidualnych planów postępowania wspierająco-
aktywizującego, prac wykonywanych przez zespół wspierająco-aktywizujący, 
a także spełnienia przez ośrodek standardu usług bytowych, określonych w §18 
rozporządzenia w sprawie ŚDS.  

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  
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Burmistrz zatwierdzał dokumenty organizacyjne dotyczące funkcjonowania ŚDS,  
tj. regulamin organizacyjny, program działalności i roczne plany pracy. Prawidłowo 
i bezzwłocznie wydawał również decyzje administracyjne, kierujące do uczestnictwa 
w zajęciach wspierająco-aktywizujących. Nadzór nad działalnością ośrodka, 
sprawował głównie poprzez weryfikację rzeczowo-finansową składanych przez 
placówkę sprawozdań, a z uprawnień do kontroli w zakresie realizacji zleconego 
zadania korzystał tylko w ograniczonym zakresie. 

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 Kontroli6, wnosi o: 

1. Przekazywanie należnych Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy  
w Mikołajkach dotacji, w terminach zgodnych z zawartą umową. 

2. Przedkładanie Wojewodzie sprawozdań dotyczących rozliczenia dotacji  
w obowiązujących terminach. 

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 Olsztynie. 

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 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. 

 
Olsztyn, dnia         kwietnia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler  
Hubert Sikorski 

 
 

starszy inspektor kontroli państwowej 
 

 

                                                      
6 Dz.U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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