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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 

Kontrolerzy 1. Jerzy Gomoła, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/37/2017 z dnia 14.03.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

2. Waldemar Żarnoch, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LOL/41/2017 z dnia 27.03.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str.  2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie (dalej: „MOPS”), ul. Wyspiańskiego 1, 
11-700 Mrągowo, w ramach którego funkcjonuje, jako jego komórka organizacyjna, 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie (dalej: „ŚDS” lub „Dom”),  
ul. Królewiecka 34 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Julian Osiecki, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie 

Jolanta Puszko, Kierownik ŚDS 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

ŚDS został utworzony uchwałą Rady Miejskiej w Mrągowie 28 czerwca 2007 r.  
W myśl § 11 statutu MOPS funkcjonuje on jako jego komórka organizacyjna.  
ŚDS działa jako ośrodek wsparcia typu A i B, tj. dla osób przewlekle psychicznie 
chorych oraz osób upośledzonych umysłowo. Liczba miejsc statutowych wynosiła 
45 i spełniała wymogi § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ŚDS2.  

W okresie objętym kontrolą ŚDS świadczył usługi zgodnie ze standardami oraz 
wymogami w zakresie czasu, jakości i rodzajów świadczonych usług. Realizacja 
usług na rzecz uczestników prowadzona była w pomieszczeniach odpowiednio 
wyposażonych w niezbędny sprzęt, przy udziale wykwalifikowanej kadry 
pracowniczej. Podczas pobytu w ŚDS jego uczestnicy mieli możliwość spożywania 
gorących posiłków. Mieli również, stosownie do potrzeb, zapewnione usługi 
transportowe. Dla wszystkich uczestników prowadzono wymaganą dokumentację 
oraz realizowano dla nich indywidualne plany postępowania wspierająco-
aktywizującego. Otrzymane dotacje ŚDS wykorzystywał zgodnie z przeznaczeniem  
i prawidłowo je rozliczał, a także terminowo składał wymagane sprawozdania 
rzeczowo-finansowe.  

Stwierdzona nieprawidłowość polegała natomiast na nieprzeprowadzeniu w 2014 r., 
w pełnym zakresie, przeglądu rocznego budynku, stosownie do przepisu art. 62  
ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego3, 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna lub ocenę opisową. 
2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów 
samopomocy (Dz. U. 2010 r., poz. 238, Nr 1586) 
3 Ustawa z dnia 27 lipca Prawo budowlane (Dz.U. 2016 r., poz. 290, ze zm.). 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Osiągnięcie przez ŚDS zakładanego poziomu świadczonych usług, 
zgodność wykonywanych zadań z obowiązującymi przepisami. 

1.1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie utworzony został uchwałą  
nr X/5/2007 r. Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 czerwca 2007 r.4 W myśl § 11 
statutu MOPS Dom ten funkcjonuje jako jego komórka organizacyjna. 

ŚDS działa jako ośrodek wsparcia typu A i B dla osób przewlekle psychicznie 
chorych oraz osób upośledzonych umysłowo. Liczba miejsc statutowych wynosiła 
45 i spełniała wymogi § 5 ust. 1 rozporządzenia MPiPS w sprawie ŚDS5.  

1.2. ŚDS jest placówka dziennego pobytu, działającą przez pięć dni w tygodniu,  
w godzinach 800-1600. W latach 2014-2016 średnia liczba uczestników wynosiła:  
w 2014 r. – 42 osoby, w 2015 r. – 39 osób oraz w 2016 r. – 40 osób. Według stanu na 
31.12.2016 r. w wieku od 18 do 40 lat było 14 osób, od 41 do 65 lat – 32 osoby,  
a powyżej 65 lat – 6 osób.  

W okresie objętym kontrolą, przy statutowej liczbie 45 miejsc, liczba faktycznie 
skierowanych i korzystających osób wynosiła: w 2014 r. – 47 osób na początku roku 
i 53 osoby na koniec roku, w 2015 r. odpowiednio: 48 i 50 osób, a w 2016 r. –  
50 i 52 osoby. W poszczególnych latach badanego okresu, mimo większej liczby 
decyzji administracyjnych o skierowaniu niż liczba miejsc statutowych, średnia 
frekwencja nie przekroczyła 42 osób. Tylko w lipcu 2014 r. przekroczona została 
liczba uczestniów zajęć w porównaniu do przyznanej liczby miejsc statutowych 
(średniomiesięcznie w ŚDS przebywało 49 osób na 45 przyznanych miejsc 
statutowych), przy czym zgodnie z § 7 ust. 9 rozporządzenia w sprawie ŚDS,  
w razie częstych nieobecności uczestników ŚDS, trwających przez okres dłuższy niż 
10 dni roboczych, do domu mogą być skierowane kolejne osoby, w liczbie nie 
przekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach.   

W badanym okresie Burmistrz Miasta Mrągowo, pismami z 28.01.2014 r., 
10.02.2015 r. oraz 02.03.2016 r. występował do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
z zapotrzebowaniem na środki finansowe niezbędne do uruchomienia nowych 
miejsc w ŚDS oraz standaryzację tej placówki. 

 (dowód: akta kontroli str. 4-11, 142-188) 

1.3. ŚDS posiadał następujące dokumenty określające jego funkcjonowanie: 

− Regulamin Organizacyjny, wprowadzony zarządzeniem dyrektora MOPS  
nr 13/2011 z dnia 15.04.2011 r., który regulował szczegółową organizację, cele  
i zadania, zasady funkcjonowania, prawa i obowiązki uczestników, 

− Program działalności ŚDS, 

− Plany pracy ŚDS na poszczególne lata analizowanego okresu. 

Powyższe dokumenty spełniały wymogi § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ŚDS, 
gdyż posiadały wymagane uzgodnienia z Wojewodą oraz były zatwierdzane,  
w wymaganych okresach, przez Burmistrza.  

ŚDS dysponował budynkiem trzykondygnacyjnym z użytkową piwnicą, który 
usytuowany był na działce o powierzchni  612m2., przy powierzchni zabudowy  
250,4m2. Powierzchnia użytkowa budynku wynosiła 543,3m2. Na jednego 
uczestnika przypadało 12,08 m2, przy statutowej liczbie miejsc, a przy faktycznej 
liczbie skierowanych 52 osób było to 10,4 m2, przy wymaganej normie, określonej  
                                                      
4 Uchwałą Nr X/5/2007 r. Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Mrągowie. 
5 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów 
samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586). 
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w § 18 rozporządzenia w sprawie ŚDS, nie mniej niż 8 m2 na jednego uczestnika. 
Decyzjami Burmistrza Miasta Mrągowo z 29.08.2008 r. i 17.01.2013 r. budynek,  
w którym funkcjonował ŚDS został przekazany w trwały zarząd MOPS. 

(dowód: akta kontroli str. 5, 12-17) 

1.4. ŚDS uzyskał następujące zgody na użytkowanie ww. budynku, ze względu na 
przebywanie w nim ludzi: 

− Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mrągowie wydał, w dniu 
12.12.2007 r., decyzję o pozwoleniu na użytkowanie pomieszczeń w tym 
budynku, 

− Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Mrągowie, pismem z dnia 8 listopada 
2007 r., wydał stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego 
z projektem budowlanym, 

− w dniu 5 listopada 2007 r. do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie 
przesłano zgłoszenie o spełnieniu wymogów sanitarnych, do którego organ ten 
nie wniósł zastrzeżeń. 

                                                                                                (dowód: akta kontroli str. 5) 

1.5. W latach 2014 r., w zakresie rocznego przeglądu budynku, przeprowadzonego 
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, odnotowano tylko 
przeglądy przewodów kominowych. Nie przeprowadzono natomiast przeglądów 
wymaganych art. 62 ust. 1 lit. a i b tej ustawy, tj.  elementów budynku, budowli  
i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 
czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń 
służących ochronie środowiska. 

Kierownik ŚDS wyjaśniła, że przez przeoczenie nie zlecono przeprowadzenia 
specjalistycznego przeglądu rocznego. 

       (dowód: akta kontroli str. 18-37) 

1.6. Według stanu na 31.12.2016 r., w ŚDS zatrudnionych było 13 pracowników,  
w tym: kierownik, psycholog, sześciu instruktorów terapii zajęciowej, rehabilitant, 
pracownik socjalny, psychiatra oraz 2 pracowników obsługi. Pracownicy ci byli 
zatrudnieni w ramach dziesięciu etatów (psycholog i psychiatra na ¼ etatu, 
pracownik socjalny ¾ etatu oraz ¼ etatu jako pielęgniarka). Kierownik ŚDS oraz 
pozostali pracownicy merytoryczni wchodzący w skład zespołu aktywizująco-
wspierającego posiadali wykształcenie i staż pracy określone w § 9-11 
rozporządzenia w sprawie ŚDS. Średni staż pracy pracowników merytorycznych 
wynosił 6,7 roku. Pracownicy Domu poszerzali swoje kwalifikacje zawodowe 
poprzez udział w kursach i szkoleniach związanych z charakterem pracy. Spełnione 
zostały także wskaźniki zatrudnienia, określone w § 12 rozporządzenia w sprawie ŚDS. 

(dowód: akta kontroli str. 38 - 43) 

1.7. W myśl § 23 rozporządzenia w sprawie ŚDS, w okresie objętym kontrolą 
Kierownik ŚDS co najmniej raz na 6 miesięcy organizaował zajęcia i szkolenia dla 
pracowników. W analizowanym okresie przeprowadzono łącznie 12 szkoleń  
(2 w 2014 r., 4 – 2015 r. oraz 6 w 2016 r.). Ich tematyka obejmowała m.in.: 

− zapoznanie się z instrukcją postępowania na wypadek, 

− udzielanie pierwszej pomocy, 

− pomoc osobom autystycznym z terenów wiejskich oraz ich rodzinom, 

− metody aktywizacji chorych psychicznie, 

− sytuacje trudne w kontakcie z osobą chorą psychicznie, 

− zagadnienia dotyczące choroby Alzheimera i otępienia, 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

5 

− kwestie związane z asertywnością, 

− procedury postępowania w przypadku stosowania przymusu bezpośredniego 
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. 

dowód: akta kontroli str. 44) 

1.8. W wyniku analizy losowo wybranej dokumentacji 30 uczestników ŚDS  
w latach 2014-2016 ustalono, że: 

− wszyscy posiadali opracowane indywidualne plany postępowania wspierająco-
aktywizującego, które obejmowały, stosownie do zaleceń i możliwości 
rozwojowych uczestników, treningi określone w § 14 rozporządzenia w sprawie 
ŚDS. Plany te były zaakceptowane przez uczestników lub ich opiekunów 
prawnych, 

− zakres usług, z których korzystały osoby uczęszczające do ŚDS obejmował m.in. 
trzy obszary: funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych 
i rozwiązywania problemów oraz umiejętności spędzania czasu wolnego. Badani 
uczestnicy skierowani byli do jednej z pięciu grup, w ramach których 
uczestniczyli, w cyklach tygodniowych, w sześciu rodzajach zajęć terapeutycznych, 

− uczestnicy ŚDS mieli zapewnione dwa posiłki w trakcie pobytu w placówce. 
Śniadania były przygotowywane w ramach prowadzonego treningu kulinarnego 
w sali gospodarstwa domowego. Natomiast gorący posiłek realizowany był  
w ramach zadania własnego Gminy, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy  
o pomocy społecznej6, 

− ŚDS zabezpieczył usługi transportowe uczestnikom, z których korzystały osoby 
mające trudności w samodzielnym poruszaniu się oraz dotarciu do placówki.  
W trakcie przewozu uczestników zapewniona była opieka pracownika ŚDS. 
Zakres usług transportowych był zgodny z § 20 rozporządzenia w sprawie ŚDS, 

− dla każdego uczestnika prowadzono dokumentację indywidualną, stosownie do 
wymogów wynikających z § 24 ust. 2 ww. rozporządzenia, 

− każdy z podopiecznych ujęty był w prowadzonej w ŚDS dokumentacji zbiorczej, 
stosownie do wymogów § 24 ust. 3-6 rozporządzenia. 

Ustalono również, że w skład zespołu wspierająco-aktywizującego wchodziło łącznie 
jedenaście osób, tj.: kierownik ŚDS, psycholog, psychiatra, pracownik socjalny, 
rehabilitant oraz sześciu instruktorów terapii zajęciowej. Zespół ten w badanym 
okresie zbierał się z częstotliwością większą niż raz na 6 miesięcy, tj.: w 2014 r. 
odnotowano 5 spotkań, w 2015 r. – 6, a w 2016 r. – 21. 

(dowód: akta kontroli str. 45 - 65) 

1.9. W okresie objętym kontrolą w ŚDS przeprowadzone zostały (w 2016 r.) dwie 
kontrole przez inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Ich przedmiotem była: 

• Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu z zakresu 
pomocy społecznej oraz ocena zgodności zatrudnienia pracowników  
z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrola została przeprowadzona w lipcu 2016 r. 
(jako kompleksowa kontrola MOPS), w ramach której ww. zagadnienia badano 
także w ŚDS. W zakresie działalności ŚDS stwierdzono, że w dwóch 
przypadkach świadczenie niepieniężne w formie skierowania do ŚDS przyznano 
wstecz. Nieprawidłowość ta skutkowała świadczeniem pomocy bez decyzji 
administracyjnej. W wystąpieniu pokontrolnym m.in. wnioskowano  
o przestrzeganie zasady, aby przyznanie świadczeń niepieniężnych z pomocy 
społecznej nie obejmowało okresu poprzedzającego dzień wydania decyzji 

                                                      
6 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) 
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administracyjnej. Pismem z 20.01.2017 r. Dyrektor MOPS poinformował  
o realizacji ww. wniosku. 

• Ocena funkcjonowania ŚDS, standard świadczonych usług oraz kwalifikacji 
zawodowych kierownika jednostki i osób wykonujących usługi. Kontrola została 
przeprowadzona w październiku 2016 r. W wystąpieniu pokontrolnym z 16 kwietnia 
2017 r., w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie 
skierowania większej liczby osób niż wynosiła statutowa liczba miejsc, zawarto 
zalecenie dotyczące przestrzegania zasady, by do Środowiskowego Domu 
Samopomocy uczęszczały osoby w liczbie nieprzekraczającej statutowej liczby 
miejsc, a przyjęcie kolejnych osób następowało w liczbie nieprzekraczającej 
liczby uczestników o częstych nieobecnościach, zgodnie z § 7 ust. 9 rozporządzenia  
w sprawie ŚDS. Jednostka ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi od daty 
otrzymania wystąpienia.  

W badanym okresie Urząd Miasta w Mrągowie oraz wojewoda nie przeprowadzali 
kontroli wykorzystania dotacji przez ŚDS. 

(dowód: akta kontroli str. 66) 

1.10. W badanym okresie terminowo przedkładano stosowne sprawozdania  
i meldunki z działalności ŚDS, tj.: 

− miesięczne meldunki na temat liczby uczestników, sporządzane w systemie 
Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) i przekazywane (w tym systemie) do 
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (W-M UW), 

− kwartalne sprawozdania z wydatków ŚDS – w systemie CAS, 

− roczne sprawozdania z działalności ŚDS, przekazywane do Urzędu Miasta  
w Mrągowie i W-M UW. Zawierały one dane określone w § 25 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie ŚDS. 

(dowód: akta kontroli str. 67 - 68) 

1.11. W badanym okresie pracownicy ŚDS współpracowali z podmiotami 
określonymi w § 21 rozporządzenia w sprawie ŚDS, w zakresie integracji społecznej 
swoich uczestników, w tym m.in. z:  

− rodzinami uczestników, opiekunami i innymi osobami im bliskimi, 

− Środowiskowymi Domami Społecznymi w Olsztynie, Mikołajkach i Ukcie, 

− Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, 

− Poradnią Zdrowia Psychicznego w Mrągowie, 

− Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie,  

− Parafią św. Wojciecha w Mrągowie, 

− Szkołą Podstawową nr 1 w Mrągowie oraz Szkołą Sióstr Urszulanek we 
Wrocławiu, 

− stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta Mrągowo. 

Według Kierownika ŚDS, utrzymywano kontakt telefoniczny z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Mrągowie, lecz z uwagi na charakter schorzeń uczestników nie przynosiła 
ona oczekiwanych rezultatów w postaci znalezienia potencjalnych ofert pracy.                                                        

                                                                                (dowód: akta kontroli str. 69 - 71) 

1.12. W trakcie kontroli, wśród opiekunów uczestników ŚDS przeprowadzono 
ankietę dotyczącą jego funkcjonowania. Ankietę wypełniło 19 osób, tj. 67,9% 
wszystkich osób, do których była skierowana. Analiza ankiet wykazała m. in., że: 
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− 12 osób (63,2%) oceniło usługi świadczone przez ŚDS oraz prowadzone zajęcia 
jako bardzo dobrze dostosowane do potrzeb osoby, której są opiekunem,  
a pozostałe siedem osób (36,8%) oceniło te usługi jako dobrze dostosowane, 

− 11 osób (57,9%) uznało, że usługi świadczone przez ŚDS bardzo dobrze 
rozwijają kompetencje społeczne uczestników, a osiem osób (42,1%) oceniło te 
usługi jako dobrze rozwijające te kompetencje, 

− pięć osób (26,3%) oceniło, że zakres usług świadczonych przez ŚDS należałoby 
rozbudować. Według ankietowanych oferta usług powinna być wzbogacona m.in. 
o dodatkowy sprzęt do rehabilitacji, opiekę całodobową i siedem dni w tygodniu 
oraz zatrudnienie logopedy; pozostałe osoby nie wniosły uwag w tym zakresie, 

− 10 osób (52,6%) oceniło bardzo dobrze bazę materialną ośrodka oraz jego 
wyposażenie, pozostałe dziewięć osób (47,4%) jako dobre. Wskazywano,  
że należałoby doposażyć ośrodek m.in. w dodatkowy sprzęt do rehabilitacji, 
materac do masażu, salę koncertową wraz ze sceną i większą salę na zajęcia 
kulinarne, a także wymienić okna oraz ocieplić budynek, 

− w ocenie 16 osób (84,2%) w funkcjonowaniu placówki nie występują jakiekolwiek 
mankamenty (niedogodności), których wyeliminowanie przyczyniłoby się do 
poprawy jakości świadczonych usług. Trzy osoby (15,8%) oceniły natomiast,  
że niedogodności takie występują, wskazując na niefunkcjonalne szafki 
przydzielone uczestnikom ośrodka oraz konieczność wymiany okien na nowe  
i  ocieplenia budynku, 

− współpracę z pracownikami placówki w celu zapewnienia integracji społecznej 
uczestników 17 osób (89,5%) oceniło bardzo dobrze, pozostałe dwie osoby 
odpowiednio: dobrze i zadawalająco. 

Kierownik ŚDS, odnośnie zgłoszonych uwag i wniosków przez opiekunów 
uczestników w kwestii potrzeby wzbogacenia usług świadczonych w tutejszym ŚDS 
(m.in. o usługi logopedy) wskazała, iż osoby mające problemy natury logopedycznej 
zostały zdiagnozowane w poradni logopedycznej w Mrągowie. Jedna podopieczna 
systematycznie uczęszcza na zajęcia z logopedą do ZOZ. Osoby mające problemy 
z wymową, będące uczestnikami ŚDS, doznały zaburzeń wymowy w wyniku 
przebytych udarów mózgowych. Prowadzone są z nimi zajęcia poprawiające 
wymowę przez pracownika posiadającego niezbędne przygotowanie logopedyczne. 
W kwestii dodatkowego sprzętu do sali rehabilitacji wyjaśniła, że ŚDS dysponuje 
dwoma materacami do masażu, więc na razie tego rodzaju sprzętu więcej nie 
potrzeba. Rokrocznie doposażana jest sala rehabilitacji ruchowej w niezbędny 
sprzęt, lecz warunki lokalowe i możliwości finansowe placówki w pewnym stopniu 
ograniczają zakres prowadzonej rehabilitacji i związanego z tym doposażenia. 
Natomiast, jeżeli występuje potrzeba świadczeń rehabilitacyjnych specjalistycznych 
wówczas podopieczni Domu, po uzyskaniu skierowania od lekarza specjalisty, 
dowożeni są na zabiegi do Szpitala Mrągowskiego na oddział rehabilitacyjny, 
oferujący różnego rodzaju rehabilitację specjalistyczną. 

                                                                                    (dowód: akta kontroli str. 38 i 72 - 73) 

1.13. W latach 2014-2016 nie odnotowano skarg i wniosków dotyczących 
działalności ŚDS. 

                                                                                     (dowód: akta kontroli str. 20) 

ŚDS spełniał wymogi formalne w zakresie jego funkcjonowania. Posiadał wymaganą 
dokumentację określającą jego działalność, tj. statut, regulamin organizacyjny, 
program działalności, roczne plany pracy, uzgodnione z Wojewodą i zatwierdzone 
przez Burmistrza. Spełnione były normy przypadające na 1 uczestnika w zakresie 
powierzchni użytkowej oraz zatrudnienia personelu. W okresie objętym kontrolą 
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prawidłowo świadczono uczestnikom usługi wymagane przepisami rozporządzenia 
w sprawie ŚDS. Ustalona w tym obszarze nieprawidłowość, która nie miała jednak 
znaczącego wpływu na działalność placówki, dotyczyła m.in. braku w 2014 r. 
pełnego zakresu przeglądu rocznego użytkowanego budynku. 

2. Wykorzystanie otrzymanych dotacji 

2.1. W latach 2014-2016, na bieżącą działalność ŚDS otrzymał łącznie 1.794,06 tys. zł, 
z tego: 

− 558,00 tys. zł w 2014 r., 

− 551,34 tys. zł w 2015 r., 

− 684,72 tys. zł w 2016 r. 

Wydatki ogółem wyniosły 1.791,77 tys. zł, a niewykorzystane środki finansowe na 
łączną kwotę 2.286,93 zł (w 2014 r. kwota 285,40 zł, w 2015 r. – 373,39 zł oraz  
w 2016 r. – 1.628,14 zł) zwrócono na rachunek Gminy Miejskiej Mrągowo  
w następujących terminach: 31.12.2014 r., 31.12.2015 r. i 30.12.2016 r. 

W badanym okresie największy udział w wydatkach stanowiły wynagrodznia  
i pochodne – 1.364,7 tys. zł, tj. 76,2 % ogółu wydatków, zakup wyposażenia –  
95,8 tys. zł (5,35%), opłaty za media – 91,5 tys. zł (5,11%) oraz zakup artykułów 
spożywczych – 59,2 tys. zł (3,30%).  

Ponadto, ŚDS otrzymał łącznie 12,64 tys. zł (w 2014 r. – 4,24 tys. zł, w 2015 r. – 
4,03 tys. zł i w 2016 r. – 4,37 tys. zł) na dofinansowanie gorących posiłków 
uczestnikom, którym przysługiwały one bezpłatnie. Środki te pochodziły z Gminy 
Miejskiej Mrągowo, w ramach realizacji bieżącego zadania własnego. W badanym 
okresie z otrzymanych środków 252 uczestnikom przygotowano łącznie 5.138 
obiadów. 

Z wykorzystania otrzymanych dotacji do W-M UW składano kwartalne sprawozdania 
w systemie CAS, przed upływem wymaganego terminu. 

(dowód: akta kontroli str. 74-81 i 124-149) 

2.2. Analiza 15 meldunków miesięcznych, złożonych przez ŚDS do Wojewody  
w okresie 2014-2016 (po 5 dla każdego z badanych lat) wykazała, że liczba osób 
korzystających z placówki podana była na podstawie list obecności uczestników, 
które były prowadzone zgodnie z § 24 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie ŚDS. 
Tylko w jednym przypadku, w meldunku za miesiąc grudzień 2015 r., jako 
korzystających od 1 do 10 dni podano 1 osobę, a winno być 2 osoby. Rozbieżność 
powstała w związku z późniejszym dostarczeniem przez uczestnika zwolnienia 
lekarskiego (07.01.2016 r.), którego nie uwzględniono przy opracowywaniu danych 
do meldunku miesięcznego za grudzień 2015 r. 

                                                                                  (dowód: akta kontroli str. 68) 

2.3. W latach 2015-2016 Gmina Miejska Mrągowo, w wyniku aplikacji o środki na 
rozwój infrastruktury ŚDS, otrzymała łącznie 1.135,4 tys. zł (w 2015 r. otrzymano 
812,8 tys. zł, które wykorzystano w pełni, a w 2016 r. – 322,6 tys. zł, z których 
wykorzystano 297,4 tys. zł, a 25,2 tys. zł zwrócono do Wojewody). Obsługę 
wydatkowania otrzymanych środków prowadził Urząd Miejski w Mrągowie.  
W ramach robót remontowych w 2015 r. (I etap) wykonano m.in.: szyb windowy pod 
dźwig osobowy z dostosowaniem pomieszczeń poszczególnych kondygnacji do tych 
potrzeb, remont i przebudowę (adaptację) pomieszczeń II piętra, instalacje sanitarne, 
hydrantową, elektryczną oraz wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach II piętra.  
W 2016 r. przedmiotem II etapu robót remontowych było dostosowanie budynku 
ŚDS do zgodności z przepisami ochrony pożarowej. Zakres robót obejmował remont 

Opis stanu 
faktycznego 



 

9 

stropów nad parterem i pierwszym piętrem, polegający na zabezpieczeniu do 
wymaganej klasy odporności ogniowej. W budynku zainstalowano też sygnalizację 
pożaru. 

W wyniku adaptacji II piętra zwiększona została powierzchnia użytkowa budynku  
o 178,2 m2 i uzyskano 9 pomieszczeń – salę do zajęć terapeutycznych i rehabilitacji 
ruchowej, salę wyciszeń, dwie toalety, aneks kuchenny, pomieszczenie biurowe 
oraz dwa pomieszczenia magazynowe. 

W wyniku przeprowadzonych w toku kontroli oględzin obiektu ŚDS ustalono m.in,  
że znajdował się on na posesji o powierzchni 612 m². Wejście główne do budynku 
otwierane było tylko w momencie dowożenia i opuszczania ośrodka przez 
uczestników, zapewniając im bezpieczeństwo i spokój. Budynek pozbawiony był 
barier architektonicznych. Ciągi komunikacyjne były szerokie i umożliwiały 
poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Obiekt posiadał również platformę 
dźwigową przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz windę 
wewnętrzną. 

W ŚDS znajdowały się pomieszczenia wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do 
prowadzenia w nich zajęć, w tym m.in.: 

− sala ogólna umożliwiająca spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin 
(świetlica i jadalnia) 

− osiem pomieszczeń wielofunkcyjnych do prowadzenia działalności wspierającej, 
aktywizującej i rehabilitacyjnej (sala rehabilitacji ruchowej, terapeutyczna, 
komputerowa, kompetencji społecznych, muzyczno-teatralna, gospodarstwa 
domowego, artystyczna i kawiarenka), 

− pokój lekarski do indywidulanego poradnictwa psychologiczneg, pełniący również 
funkcję pokoju wyciszenia, 

− wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem 
gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej, 

− osiem toalet, osobno dla kobiet i mężczyzn, w tym dwie przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych i wyposażone m.in. w natryski. 

Pomieszczenia ŚDS były wyposażone w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań 
wspierająco-aktywizujących, tj. w pralkę automatyczną, zmywarkę, chłodziarki, 
sprzęt agd (robot kuchenny, mikser, maszynka do mięsa, żelazka), deskę  
do prasowania, suszarki do włosów, a także sprzęt komputerowy muzyczny  
i audiowizualny, a także sprzęt sportowo-rekreacyjny. Powyższe oględziny obiektu 
wykazały, że spełniony został standard usług określony w § 18 rozporządzenia  
w sprawie ŚDS. 

                                                            (dowód: akta kontroli str. 82 – 112 i 189 - 194) 

2.4. W badanym okresie, decyzje o skierowaniu do ŚDS wydawał Dyrektor MOPS, 
na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 10.05.2004 r7. 
Osoba zainteresowana pobytem w ŚDS składała podanie do dyrektora MOPS  
o skierowanie na pobyt dzienny w placówce. Przed wydaniem decyzji złożóna 
dokumentacja była uzupełniana o: zaświadczenia lekarskie psychiatry lub 
neurologa, lekarza rodzinnego i badania psychologiczne. Pracownik socjalny MOPS 
przeprowadzał wywiad środowiskowy, wypełniając w tym celu stosowny formularz. 
Po uzupełnieniu dokumentacji i jej rozpatrzeniu, w przypadku spełnienia kryteriów 
do skierowania, wydawana była decyzja kierująca. 

                                                      
7 Zarządzenie Burmistrza Miasta Mrągowo Nr 15/2004 z dnia 10.05.2004 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w zakresie 
pomocy społecznej należących do właściwości gminy. 
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Analiza 30 wniosków o skierowanie do ŚDS oraz wydanych przez Dyrektora MOPS 
decyzji  wykazała, że: 

- w badanym okresie nie wydano decyzji odmawiającej skierowania do ŚDS, 

- w latach 2014-2016 wpłynęły 34 wnioski o skierowanie do  ŚDS (w 2014 r. –  
10 wniosków,  w 2015 r. – 7 oraz w 2016 r. - 17),  

- przed wydaniem decyzji o skierowaniu analizowana dokumentacja zawierała 
wymagane zaświadczenia lekarskie i wywiad środowiskowy, a w 27 przypadkach 
załączone były również orzeczenia o niepełnosprawności,   

- w 2014 r. wydano 67 decyzji dotyczących uczestników ŚDS, z których 9  dotyczyło 
skierowania wnioskodawcy do ŚDS na okres 3 miesięcy, 54 – przedłużenia pobytu, 
a 4 uchylenia wcześniej wydanych decyzji. W 2015 r. wydano 62 takie decyzje,  
w tym odpowiednio: 7, 51 i 4, a w 2016 r. – 52 decyzje, w tym 17 dotyczyło 
skierowania wnioskodawcy do ŚDS na okres 3 miesięcy, 25 przedłużenia pobytu, 
10 uchylenia oraz 2 wygaszenia decyzji,   

- analizowane decyzje spełniały wymogi art. 107 Kpa8, wydawane były bez zbędnej 
zwłoki (w 29 przypadkach w terminie od 1 do 5 dni od złożenia wniosku,  
a w 1 przypadku decyzja wydana została 16 dnia od złożenia wniosku),  

- w zakresie odpłatności wydane decyzje były zgodne z art. 51b ustawy o pomocy 
społecznej, a w przypadku zwolnienia z tych opłat – z art. 51b ust. 6 w związku  
z art. 64 tej ustawy,  

- w decyzjach zawarto pouczenie o konieczności poinformowania organu  
o okolicznościach wskazanych w art. 109 ustawy o pomocy społecznej, 

- decyzje o skierowaniu do ŚDS po raz pierwszy wydawane były na czas określony, 
nie dłuższy niż 3 miesiące (zgodnie z § 7 ust. 6 rozporządzenia w sprawie ŚDS),  
a decyzje o przedłużeniu pobytu – na okres do dwóch lat. 

                                                                            (dowód: akta kontroli str. 113-123) 

ŚDS prawidłowo wykorzystywał otrzymane z Gminy Miejskiej Mrągowo środki 
finansowe na jego funkcjonowanie. W strukturze wydatków najwyższe kwotowo były 
wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi (1.364,7 tys. zł oraz na zakup 
wyposażenia (95,8 tys. zł, 5,35%). Środki te były prawidłowo rozliczane. Terminowo 
składano też sprawozdania z ich wykorzystania. Prawidłowo wydawano decyzje 
administracyjne o skierowaniu do uczestnictwa w ŚDS. 

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 Kontroli9, wnosi o przeprowadzanie w pełnym zakresie 
przeglądów rocznych budynku. 

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 

                                                      
8 Ustawa z dnia 14 czerrwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2016 r., poz. 23). 
9 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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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 14 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  

Jerzy Gomoła 
główny specjalista kontroli państwowej 
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