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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/086 – Funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy  
w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2014-2016. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Piotr Stupienko - główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/6/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r.  

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy w Lubominie, ul. M. Kopernika 7, 11-135 Lubomino (dalej: „Urząd”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Mazur – Wójt Gminy Lubomino. 
(dowód: akta kontroli str. 1-3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W badanym okresie gmina Lubomino realizowała zadania związane ze świadczeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych w środowiskowych domach samopomocy.  
W tym celu utworzyła, z dniem 1 listopada 2010 r., Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Wolnicy (dalej: „ŚDS”), będący placówką dziennego pobytu wspierającą 
podopiecznych i ich rodziny poprzez m.in. kompensowanie skutków niepełnosprawności. 
W badanym okresie osiągnął on standardy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów 
samopomocy2 (dalej: „rozporządzenie w sprawie ŚDS”). Wnioski o skierowanie  
do ŚDS rozpatrywane były niezwłocznie, a wszystkie decyzje administracyjne wydane 
w tych sprawach spełniały wymogi Kpa. Stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie 
dotyczyły głównie wydawania decyzji kierujących do ŚDS, pomimo braku w niektórych 
wnioskach o ich wydanie wszystkich zaświadczeń określonych w ww. rozporządzeniu 
oraz błędnego określania procentowej wysokości dochodu wnioskodawców, 
będącego podstawą do ustalenia odpłatności za usługi świadczone w ŚDS. W sprawie 
posiadanego przez gminę rozpoznania potrzeb mieszkańców wymagających opieki  
w ramach ŚDS ustalono, że rozpoznanie to miało jedynie charakter podstawowy i nie 
uwzględniało wszystkich aspektów tego zagadnienia. W ocenie NIK, wskazanym 
byłoby pogłębienie wiedzy w tym zakresie. Z wykorzystania otrzymanych od Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego dotacji na prowadzenie i rozwój infrastruktury ŚDS rozliczano 
się terminowo i prawidłowo, sporządzając w tym celu niezbędne sprawozdania.  
W badanym okresie gmina prowadziła inwestycję związaną z rozbudową obiektów ŚDS 
oraz zakupem do nich wyposażenia, która prowadzona była zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo budowlane3. Stwierdzono jednak niezgodne z art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa 
zamówień publicznych4, zlecenie wykonania robót dodatkowych wykonawcy 
realizującemu roboty budowlane związane z przedmiotową inwestycją.  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna lub ocenę opisową. 
2 Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm. 
3 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) 
4 Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

Ocena ogólna1 



 

3 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W okresie objętym kontrolą zagadnienia dotyczące świadczenia 
specjalistycznych usług opiekuńczych uwzględnione zostały w Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubomino na lata 2012-20205. 
Zawierała ona m.in. podstawowe informacje dotyczące diagnozy sytuacji osób 
starszych i wymagających opieki, w tym osób niepełnosprawnych. Jeden z celów 
szczegółowych strategii określony został jako: „Poprawa sytuacji bytowej i zdrowotnej” 
i związany z nim cel operacyjny „Rozwój instytucjonalnych form pomocy dla osób 
niepełnosprawnych i starszych”. W ramach wskazanych celów przewidziano m.in. 
stworzenie systemu zbierania informacji o problemach i potrzebach mieszkańców, 
rozbudowę ŚDS w Wolnicy oraz utworzenie na terenie gminy Domu Pomocy 
Społecznej6. W strategii zawarto również zapisy o funkcjonującym na terenie gminy 
ŚDS w Wolnicy.  

Poprzednio obowiązująca Strategia na lata 2008-20157, nie zawierała żadnych zapisów 
dotyczących opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w ramach ŚDS. 
Podobnie, Strategia Rozwoju Gminy Lubomino na lata 2012-20228, w odniesieniu do 
opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w ramach ŚDS, zawierała jedynie 
zapis o funkcjonującym na terenie gminy ŚDS w Wolnicy. 

(dowód: akta kontroli str. 4, 8-24) 

Informacje dotyczące rozpoznania potrzeb w zakresie opieki nad osobami  
z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Lubomino9 Urząd uzyskiwał głównie  
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie (dalej: „GOPS”), na podstawie 
m.in. następujących danych: 

• Wykazów osób niepełnosprawnych (w tym osób z zaburzeniami psychicznymi)  
z terenu gminy Lubomino, sporządzanych na własne potrzeby, w oparciu o wiedzę 
pracowników GOPS wynikającą z pracy w terenie, przeprowadzane wywiady 
środowiskowe, wypłacane zasiłki etc. Wykazy te zawierały m.in. imiona i nazwiska 
osób niepełnosprawnych, adresy ich zamieszkania oraz informacje dotyczące ich 
schorzeń. 

• Informacji uzyskiwanych przez Kierownik GOPS w związku z pracą w  Społecznej 
Komisji Doradczo-Opiniodawczej, działającej przy Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Lidzbarku Warmińskim; na posiedzeniach komisji poruszane były m.in. 
zagadnienia związane z problemami osób z zaburzeniami psychicznymi. 

• Danych uzyskiwanych w ramach współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Ornecie oraz GOPS w Lidzbarku Warmińskim, w ramach 
której prowadzono korespondencję związaną z osobami niepełnosprawnymi  
z terenu ich działalności, kierowanych do ŚDS w Wolnicy. 

(dowód: akta kontroli str. 4-6) 

W latach 2010-2016 (tj. od utworzenia ŚDS), w Urzędzie i w GOPS nie sporządzano 
diagnoz i analiz dotyczących rozpoznania potrzeb w zakresie opieki nad osobami  

                                                      
5 Uchwała Rady Gminy Lubomino Nr XV/92/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.  
6 W strategii nie przewidziano możliwości (potrzeby) zawierania porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 
dotyczącymi kierowania osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Lubomino do ośrodków znajdujących się na terenie 
innych gmin – planowana rozbudowa ŚDS w Wolnicy miała zaspokoić potrzeby Gminy Lubomino w tym zakresie. 
7 Uchwała Rady Gminy Lubomino Nr XX/92/2008 z dnia 5 września 2008 r. 
8 Uchwała Rady Gminy Lubomino Nr X/50/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. 
9 Liczba mieszkańców gminy wynosi 3.634 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. – dane GUS).  
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z zaburzeniami psychicznymi w ramach ŚDS10. W latach tych nie prowadzono 
również z żadną instytucją (w szczególności z Powiatową Komisją Orzekania  
o Niepełnosprawności, Narodowym Funduszem Zdrowia czy Poradnią Zdrowia 
Psychicznego) korespondencji dotyczącej rozpoznania ww. potrzeb.  

 (dowód: akta kontroli str. 4, 7) 

Wójt podał, że gminę zamieszkuje mała liczba mieszkańców, których potrzeby są 
diagnozowane i rozpoznawane przez GOPS. Podał ponadto, że znaczna liczba 
osób kierowanych do ŚDS korzysta lub korzystała ze środków pomocy społecznej 
udzielanej przez GOPS. Wobec powyższego wskazał, że dane pozyskiwane  
z GOPS są wystarczające do ustalenia liczby osób, które mogą być uczestnikami 
ŚDS i nie zachodziła potrzeba zasięgania informacji w innych instytucjach.  

Kierownik GOPS wyjaśniła, że ze względu na niewielką liczbę mieszkańców gminy 
oraz znaczną liczbę osób korzystających z pomocy społecznej, GOPS posiada dobre 
rozeznanie potrzeb mieszkańców. Wyjaśniła również, że na terenie gminy mieszka 
ponad 60 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz że pracownicy GOPS posiadają 
wiedzę w tym zakresie m.in. z przeprowadzanych wywiadów środowiskowych  
w terenie, a także z dokumentacji związanej z wypłacanymi świadczeniami dla osób 
niepełnosprawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 25-26, 28-29) 

Gmina posiadała wprawdzie podstawowe rozpoznanie w zakresie potrzeb mieszkańców 
z zaburzeniami psychicznymi wymagających opieki w ramach ŚDS, jednakże nie 
uwzględniało ono wszystkich aspektów tego zagadnienia. W dokumentach strategiczno-
planistycznych Gminy problem ten potraktowany był jedynie ogólnikowo - 
skoncentrowano się bowiem na ogólnym wskazaniu potrzeb i sfomułowaniu celów.  
Nie oszacowano w nich natomiast bieżącej liczby osób z zaburzeniami psychicznymi, 
które wymagają opieki w ramach ŚDS oraz danych jak liczba ta będzie się zmieniała  
w poszczególnych latach trwania strategii. W ocenie NIK, wskazanym byłoby 
pogłębienie wiedzy w tym zakresie, m.in. poprzez przeprowadzanie stosownych diagnoz 
i analiz oraz usystematyzowanie i udokumentowanie posiadanych danych. Potrzebę 
taką uzasadnia np. fakt, że aż 38% uczestników ŚDS w badanym okresie stanowili 
mieszkańcy gmin, z którymi Urząd zawarł stosowne porozumienia. 

1.2. W badanym okresie na terenie Gminy Lubomino funkcjonował jeden 
środowiskowy dom samopomocy, tj. ŚDS w Wolnicy, utworzony uchwałą Rady Gminy 
Lubomino z dnia 7 września 2010 r.11, będący jednostką organizacyjną Gminy 
Lubomino działającą w formie jednostki budżetowej. Jako uzasadnienie jego 
utworzenia wskazano m.in. potrzebę wspierania podopiecznych i ich rodzin oraz 
kompensowanie skutków niepełnosprawności. 

ŚDS jest placówką dziennego pobytu12, czynną pięć dni w tygodniu (w dni robocze)  
po osiem godzin dziennie. Zgodnie z §3 ust. 1 oraz 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
ŚDS, ośrodek ten od początku 2016 r. przeznaczony jest dla 6013 osób obojga płci 
powyżej 18 roku życia i jest placówką typu ABC (tj. typ A - osoby przewlekle 
psychicznie chore, typ B - osoby upośledzone umysłowo oraz typ C - osoby 
wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych). Osoby korzystające 
z ŚDS przyjmowane były na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez 
Kierownika GOPS. 

                                                      
10 W dokumentacji GOPS znajduje się jedynie pismo informujące Wójta Gminy Lubomino o liczbie osób z zaburzeniami 
psychicznymi (pismo znak: GOPS-071.89.2010 z dnia 10 października 2010 r.). 
11 Uchwała Rady Gminy Lubomino Nr XXXVIII/187/2010 z dnia 7 września 2010 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Wolnicy oraz nadania mu statutu. 
12 ŚDS nie dysponuje miejscami całodobowego pobytu.  
13 W 2014 r. statutowa liczba miejsc wynosiła 32, w 2015 r. - 57.  
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W latach 2014-2016 z usług ŚDS korzystało łącznie 65 osób, w tym: 
• W 2014 r. (57 miejsc) – według stanu na początek i koniec roku w ŚDS 

przebywały odpowiednio 32 i 35 osoby, średnio 32 osoby miesięcznie.  
• W 2015 r. (60 miejsc) – według stanu na początek i koniec roku w ŚDS 

przebywało odpowiednio 35 i 50 osób, średnio 45 osób miesięcznie. 
• W 2016 r. (60 miejsc) – według stanu na początek i koniec roku w ŚDS 

przebywało 50 osób, średnio 52 osoby miesięcznie (w okresie od stycznia do 
kwietnia – po 52 osoby, od maja do sierpnia – po 54 osoby i od września do 
grudnia – po 50 osób). 

W latach 2014-2016, spośród 65 uczestników ŚDS 40 (61,5%) pochodziło z terenu 
gminy Lubomino, 17 (26,2%) – gminy Dobre Miasto, a 8 (12,3%) – gminy Lidzbark 
Warmiński. Korzystanie z ŚDS przez osoby spoza gminy Lubomino wynikało  
z porozumień zawartych pomiędzy gminą Lubomino i gminami Dobre Miasto  
(29 listopada 2011 r.) i Lidzbark Warmiński (11 września 2015 r.) 

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z §20 rozporządzenia w sprawie ŚDS, 
wszystkim uczestnikom zapewniono usługi transportowe polegające na dowożeniu  
i odwożeniu po zajęciach do miejsca zamieszkania. W latach 2014-2016 transport 
ten wykonywany był m.in. za pomocą pojazdów przystosowanych do przewozu osób 
niepełnosprawnych zakupionych przez gminę i oddanych ŚDS do bezpłatnego 
używania14. W 2016 r., po rozszerzeniu obszaru działania na gminę Lidzbark 
Warmiński, ŚDS korzystał również z usług firmy transportowej. Koszty transportu 
uczestników pokrywane były ze środków ŚDS. 

Gmina nie zapewniała uczestnikom ŚDS gorącego posiłku w ramach realizacji 
zadania własnego, gdyż zgodnie z §15 rozporządzenia w sprawie ŚDS zapewniono 
im możliwość spożywania gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 30-40) 

1.3. Obiekty, w których prowadzony jest ŚDS15 Wójt Gminy Lubomino przekazał tej 
jednostce w trwały zarząd decyzjami z dnia 28 lutego 2013 r. – budynek pierwotny 
oraz 28 września 2015 r.16 – budynek rehabilitacji społecznej (po zakończeniu 
inwestycji polegającej rozbudowie ŚDS o oddany do użytkowania w połowie 2015 r. 
budynek rehabilitacji społecznej o powierzchni 405,22 m² oraz termomodernizacji 
obiektu wcześniej istniejącego). W latach 2013-2016 Gmina Lubomino otrzymywała 
od ŚDS terminowo i odpowiedniej wysokości uiszczane opłaty z tytułu trwałego 
zarządu przedmiotowej nieruchomości.  

 (dowód: akta kontroli str. 25-26, 41) 

Gmina posiadała podstawowe rozeznanie w zakresie potrzeb dotyczących opieki nad 
osobami z zaburzeniami psychicznymi, tym w ramach ŚDS. W ocenie NIK 
wymagałoby ono jednak dalszego pogłębienia i usystematyzowania, gdyż zagadnienia 
te ujęte zostały w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2012-2020 jedynie ogólnikowo. Na terenie gminy funkcjonował się jeden ŚDS, którego 
organizacja była zgodna z wymogami rozporządzenia w sprawie ŚDS. Uczestnikom 
placówki zapewniono bowiem możliwość spożywania, w ramach treningu kulinarnego, 
gorących posiłków oraz zapewniono usługi transportowe polegające na dowożeniu  
i odwożeniu po zajęciach do miejsca zamieszkania.  

                                                      
14 W badanym okresie gmina przekazała ŚDS do bezpłatnego używania trzy pojazdy: 1) Renault Master (od 21 maja 2012 r.  
do 30 grudnia 2016 r.), 2)  Mercedes-Benz Sprinter (od 29 stycznia 2015 r.) i 3) Opel Vivaro (od 14 grudnia 2016 r.). Zakup 
samochodów marki Mercedes i Opel był finansowany ze środków PFRON i ze środków własnych gminy. 
15 Ogrodzona nieruchomość o powierzchni 0,22ha oraz dwa budynki ŚDS połączone łącznikiem, o łącznej powierzchni użytkowej 
684,42 m².   
16 Decyzje Wójta Gminy Lubomino Nr 1/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. oraz Nr 1/2015 z dnia 28 września 2015 r. 
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2. Rozdysponowanie i wykorzystanie środków na prowadzenie 
środowiskowego domu samopomocy. 

2.1. W badanym okresie gmina Lubomino otrzymała od Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego łącznie 3.353,3 tys. zł na funkcjonowanie i rozwój infrastruktury ŚDS, tj.: 

− w 2014 r. – 1.773 tys. zł, w tym 432,6 tys. zł na wydatki bieżące, 515,5 tys. zł  
na standaryzację obiektów ŚDS oraz 824,9 tys. zł na wydatki inwestycyjne, 

− w 2015 r. – 770 tys. zł, w tym 570 tys. zł na wydatki bieżące i 200 tys. zł  
na standaryzację obiektów ŚDS, 

− w 2016 r. – 810,3 tys. zł na wydatki bieżące. 

Ogółem wydatkowano 3.353,2 tys. zł, a kwoty niewykorzystanych dotacji, w łącznej 
wysokości 132,82 zł (w tym 60,53 zł w 2014 r., 69,86 w 2015 r. i 5,43 zł w 2016 r.), 
zostały zwrócone terminowo na rachunek Urzędu Wojewódzkiego. 

(dowód: akta kontroli str. 42) 

2.2. W okresie objętym kontrolą gmina Lubomino trzykrotnie występowała do Wojewody 
z wnioskami o przyznanie środków na standaryzację i rozwój infrastruktury ŚDS – 
dwukrotnie w dniu 12 maja 2014 r. oraz w dniu 24 lutego 2015 r. Wnioski były związane 
z realizacją zaakceptowanego przez Wojewodę zadania pn. „Program inwestycji 
budowlanej - Dobudowa budynku rehabilitacji społecznej, zgodnie z wymogami 
standaryzacji środowiskowych domów samopomocy”.  

Podstawą otrzymania przez gminę środków dotacji na standaryzację i rozwój 
infrastruktury ŚDS były zawierane z Wojewodą umowy, w których określono m.in. 
wysokość, przeznaczenie i termin wykorzystania dotacji, wymogi dotyczące 
prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej oraz okresu 
przechowywania dokumentacji związanej z otrzymaną dotacją, zasady przeprowadzania 
kontroli prawidłowości wykonania zadania i wydatkowania środków dotacji oraz 
obowiązki sprawozdawcze gminy.  

W związku ze składanymi przez Gminę wnioskami, zawarto trzy umowy: 

− 24 czerwca 2014 r. w przedmiocie udzielenia dotacji w kwocie 824,9 tys. zł17  
w rozdziale 85203 §6310 na pokrycie wydatków związanych ze standaryzacją 
ŚDS, 

− 24 czerwca 2014 r. na udzielenie dotacji w kwocie 515,5 tys. zł18 w rozdziale 85203 
§2010 na pokrycie wydatków związanych ze standaryzacją ŚDS, 

− 9 czerwca 2015 r. - dotacja w kwocie 200 tys. zł19 w rozdziale 85203 §2010 na 
pokrycie wydatków związanych wykonaniem prac remontowych oraz z zakupem 
wyposażenia do ŚDS. 

Z wykorzystania dotacji gmina złożyła Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu 
sprawozdania w terminach wynikających z zawartych umów.  

(dowód: akta kontroli str. 43-83) 

2.3. W ramach otrzymywanych od Wojewody dotacji, w latach 2014-2015 Gmina 
realizowała inwestycje związane ze standaryzacją obiektów ŚDS. Ich wartość 
wynosiła łącznie 1.540,4 tys. zł, w tym: 

− 1.340,4 tys. zł w 2014 r.; środki te wykorzystano na rozbudowę obiektów ŚDS  
o budynek rehabilitacji społecznej o powierzchni użytkowej 405,22 m²  

                                                      
17 Wraz z aneksem do umowy z dnia 18 listopada 2014 r. 
18 Wraz z aneksem do umowy z dnia 18 listopada 2014 r. 
19 Wraz z aneksami do umowy z dnia 13 października 2015 r., 22 grudnia 2015 r. oraz 22 września 2016 r. 
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i termomodernizację obiektu wcześniej istniejącego (ww. dwie umowy  
z Wojewodą z czerwca 2014 r.), 

− 200 tys. zł w 2015 r. – na pokrycie wydatków związanych wykonaniem prac 
remontowych oraz z zakupem wyposażenia do ŚDS (ww. umowa z Wojewodą  
z czerwca 2015 r.). 

Wartość ww. inwestycji ustalano w oparciu o branżowe kosztorysy inwestorskie oraz 
projekt budowlany (wraz z aneksem) ,na który uzyskano stosowne pozwolenie na 
budowę. Prawidłowość przebiegu procesu budowlanego zabezpieczono  
m.in. poprzez zapewnienie zewnętrznego nadzoru inwestorskiego  w całym okresie 
realizacji inwestycji. Prace inwestycyjne zostały zakończone i odebrane przez 
Gminę w czerwcu 2015 r. Wykonane roboty budowlane zostały zgłoszone do 
odbioru Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Lidzbarku 
Warmińskim, który po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli zakończonej budowy 
obiektu budowlanego, w dniu 16 czerwca 2015 r. wydał pozwolenie na użytkowanie 
wybudowanego budynku ŚDS. Wykonane roboty zostały opłacone terminowo  
i w kwotach wynikających z wystawionych faktur. 

 (dowód: akta kontroli str. 84-128) 

2.4. W latach 2014-2016 Gmina Lubomino, ze środków dotacji otrzymanych od 
Wojewody:  

• Udzieliła20 dwóch zamówień publicznych (w 2014 r.) o wartości powyżej  
30 tys. euro związanych z rozwojem infrastruktury ŚDS, dotyczących inwestycji  
pn. „Dobudowa budynku Rehabilitacji Społecznej łącznie z dokończeniem 
termomodernizacji ŚDS w Wolnicy”, o łącznej wartości 1.293,3 tys. zł. Zamówień 
tych udzielono w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy  
ww. inwestycji o wartości 1.013,7 tys. zł oraz w trybie zamówienia z wolnej ręki na 
roboty dodatkowe o wartości 279,6 tys. zł.  

Przeprowadzona w toku kontroli analiza dokumentacji związanej w ww. 
przetargiem nieograniczonym wykazała, że wykonawca zamówienia wyłoniony 
został zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych21. 

• Dokonała sześciu22 wydatków o wartości poniżej 30 tys. euro związanych  
z prowadzeniem i rozwojem infrastruktury ŚDS, w tym: 

− trzech (w 2014 r.) związanych z ww. inwestycją polegającą na rozbudowie 
obiektów ŚDS, o łącznej wartości 47,1 tys. zł, wydatkowanych na opracowanie 
aneksu do projektu budowlanego i kosztorysów na roboty dodatkowe oraz 
sprawowanie nadzoru inwestorskiego tej inwestycji, 

− trzech (w 2015 r.) o łącznej wartości 100 tys. zł, na wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowych piwnic oraz wykonanie utwardzenia wjazdu i chodników 
na posesji ŚDS23. 

(dowód: akta kontroli str. 129-139) 

  

                                                      
20 W 2014 r. gmina Lubomino zakupiła również w drodze przetargu nieograniczonego samochód marki Mercedes-Benz Sprinter 
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 294,6 tys. zł. Zakup sfinansowany został ze środków PFRON 
(dofinansowanie wynosiło 80%, tj. 235,7 tys. zł) oraz ze środków własnych gminy – zakupiony samochód w dniu 29 stycznia  
2015 r. użyczony został ŚDS w Wolnicy do bezpłatnego używania.  
21 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 
22 W 2015 r. gmina Lubomino zakupiła również samochód przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych marki Opel Vivaro  
o wartości 118 tys. zł. Zakup ten sfinansowany został ze środków PFRON (dofinansowanie wynosiło 66,1%, tj. 78 tys. zł) oraz  
ze środków gminy – zakupiony samochód w dniu 14 grudnia 2016 r. użyczony został ŚDS w Wolnicy do bezpłatnego używania. 
23 W ramach umowy z Wojewodą z dnia z dnia 9 czerwca 2015 r., gmina otrzymała dotację w wysokości 200 tys. zł.  
Na  race budowlane wydatkowano łącznie 100 tys. zł, a pozostałe 100 tys. zł wydatkowano na zakup wyposażenia dla ŚDS 
(zakupów wyposażenia dokonywał ŚDS w Wolnicy). 
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W 2014 r., w trakcie realizacji inwestycji budowlanej polegającej na dobudowie 
budynku rehabilitacji społecznej z dokończeniem termomodernizacji ŚDS, 
wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy Urząd zlecił, 
niezgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, wykonanie prac 
dodatkowych o wartości 279,6 tys. zł, polegających m.in. na nadbudowie łącznika 
pomiędzy budynkami ośrodka24. 

Wójt oraz Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Transportu25 w ww. 
sprawie wyjaśnili, że w pierwotnym planie poddasze nowego budynku miało pełnić 
jedynie funkcje administracyjne i socjalne dla pracowników ŚDS, a pracownie dla 
uczestników miały znajdować się na parterze. Z tego względu Gmina zleciła 
wykonanie projektu budowlanego z łącznikiem parterowym. W trakcie prac 
związanych z opracowaniem projektu budowlanego tej inwestycji, Kierownik ŚDS  
współpracowała z projektantem w celu doprecyzowania potrzeb ŚDS w tym zakresie 
oraz wypracowania optymalnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych. W 2012 r., 
podczas opracowywania projektu budowlanego nie przewidziano problemu braku 
komunikacji z górną kondygnacją dobudowywanego budynku dla osób  
z niesprawnością ruchową. Do czasu rozpoczęcia prac budowlanych w 2014 r. 
zaprojektowany łącznik parterowy wydawał się wystarczający dla funkcjonowania 
ŚDS. W sierpniu 2014 r., tj. w trakcie trwających prac budowalnych, pojawił się 
problem komunikacji niepełnosprawnych ruchowo uczestników z Kierownikiem ŚDS 
lub instruktorem w nowym budynku. W ocenie Gminy, jedynym rozwiązaniem było 
zamontowanie schodołazu, co nie zyskało jednak akceptacji Dyrektora Wydziału 
Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. W tej sytuacji 
wystąpiono do Wojewody o zwiększenie środków dotacji na standaryzację ŚDS, a po 
ich otrzymaniu opracowano aneks do projektu budowlanego, uzyskano zmianę 
pozwolenia na budowę oraz zlecono dotychczasowemu wykonawcy wykonanie robót 
dodatkowych. Wyjaśnili również, że roboty budowlane musiały być zakończone do 
końca 2014 r. ze względu na termin rozliczenia dotacji oraz że w ocenie Gminy 
zasadne było zlecenie wykonania robót dodatkowych z wolnej ręki dotychczasowemu 
wykonawcy, gdyż gwarantował on prawidłowe wykonanie całego zamówienia, 
zachowanie terminu zakończenia inwestycji oraz udzielenie gwarancji na cały 
wykonany zakres robót.  

Kierownik ŚDS potwierdziła, że projektant kontaktował się z nią w celu omówienia 
szczegółów projektowanego budynku. Zaznaczyła jednak, że pełniła wyłącznie rolę 
konsultacyjną, ponieważ zlecającym wykonanie projektu był Urząd Gminy. Wyjaśniła 
również, że skupiała się na optymalnym zaplanowaniu pracowni i sal treningowych 
w nowym budynku i była przekonana, że projektant tak zaprojektuje nowy budynek, 
że będzie on jak najbardziej funkcjonalny. Podkreśliła ponadto, że przedmiotem prac 
projektowych był obiekt szczególny, który nawet w nazwie (budynek rehabilitacji 
społecznej) wskazywał, że musi być pozbawiony wszelkich barier architektonicznych 
i zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom placówki, tak aby każdy bez względu na 
rodzaj niepełnosprawności mogli swobodnie z niego korzystać. Wskazała, że to na 
projektancie ciążył obowiązek takiego zaprojektowania budynku, aby spełniał on 
wszystkie potrzeby oraz wymagania techniczne.  

(dowód: akta kontroli str. 131-175) 

W ocenie NIK, w opisanej sytuacji nie zachodziły okoliczności określone  
w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem wykonanie 
zamówienia podstawowego przez wybranego w postępowaniu przetargowym 

                                                      
24 Całkowita wartość inwestycji zwiększona została łącznie o 307 tys. zł, w tym: 279,6 tys. zł roboty dodatkowe, 15,4 tys. zł 
opracowanie aneksu do projektu budowlanego oraz 12 tys. zł opracowanie kosztorysów na roboty dodatkowe. 
25 Odpowiedzialny za załatwianie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych związanych z funkcjonowaniem Urzędu 
Gminy Lubomino i inwestycjami prowadzonymi w ramach budżetu gminy. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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wykonawcę, nie było uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Ponadto, 
wykonanie dwukondygnacyjnego łącznika pomiędzy budynkami zamiast łącznika 
parterowego: 

− nie było niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych objętych 
zamówieniem podstawowym (wykonawca realizował roboty zgodnie z projektem 
budowlanym i zawartą umową - kolejne etapy robót odbierane były protokolarnie, 
a Urząd opłacał faktury wystawiane przez wykonawcę), 

− nie było konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.  
Projekt budowlany dotyczący przedmiotowej inwestycji, w którym istniejący 
budynek ŚDS zamierzano połączyć z dodatkowym budynkiem łącznikiem 
parterowym, opracowywany został zgodnie ze zleceniem Urzędu w maju 2012 r.,  
a wykonawca robót budowlanych, wyłoniony w przetargu nieograniczonym, 
rozpoczął prace budowlane dwa lata później - w lipcu 2014 r. Ośrodek w Wolnicy 
funkcjonuje nieprzerwanie od listopada 2010 r. i w ocenie NIK Urząd miał 
wystarczająco dużo czasu na ponowne przeanalizowanie jego potrzeb  
i dokonanie ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej, jeszcze przed 
rozpoczęciem przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji. 

Urząd prawidłowo wykorzystywał otrzymane od Wojewody środki dotacji na 
funkcjonowanie i rozwój infrastruktury ŚDS. Środki na działalność bieżącą 
przekazywał on do ośrodka, natomiast na zadania inwestycyjno-remontowe 
wykorzystywał bezpośrednio, a z ich wykorzystania składał Wojewodzie rzetelne 
sprawozdania. W badanym okresie Urząd prowadził inwestycję związaną  
z rozbudową obiektów ŚDS oraz zakupem do niego wyposażenia, mającą na celu 
spełnienie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w tej sprawie. Ustalono, że inwestycja ta prowadzona była zgodnie  
z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zakończyła się uzyskaniem pozwolenia 
na użytkowanie, wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego. Stwierdzono 
jednak, że wykonawcy realizującemu roboty budowlane związane z przedmiotową 
inwestycją udzielono zamówienia, w trybie z wolnej ręki, na wykonanie robót 
dodatkowych, mimo że nie zaszły okoliczności, określone w art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa 
zamówień publicznych, uzasadniające zastosowanie tego trybu. 

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

3.1. W dokumentacji Urzędu znajdował się statut ŚDS, przyjęty uchwałą Rady Gminy 
Lubomino z dnia 7 września 2010 r.26 oraz uzgodniona z Wojewodą Warmińsko-
Mazurskim i zatwierdzona przez Wójta dokumentacja dotycząca funkcjonowania ŚDS 
w Wolnicy, określona w §4 rozporządzenia w sprawie ŚDS, tj.: 

- Regulamin organizacyjny ŚDS z dnia 8 kwietnia 2011 r.27 

- Program działalności ŚDS z podziałem na typy domu, określone w §3 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie ŚDS. 

- Plany pracy ŚDS na poszczególne lata okresu objętego kontrolą. 

 (dowód: akta kontroli str. 176) 

3.2. Proces rozpatrywania wniosków o skierowanie do ŚDS, zgodnie z §7 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie ŚDS, odbywał się w GOPS. Skierowania, w formie decyzji 

                                                      
26 Statut ŚDS przyjęty uchwałą Rady Gminy  Nr XXXVIII/187/2010 z dnia 07.09.2010 r., był czterokrotnie zmieniany uchwałami 
Rady Gminy Lubomino:  Nr IV/18/2011 z dnia 21.02.2011 r., Nr XXVI/166/2013 z dnia 06.12.2013 r., Nr XII/74/2016 z dnia 
11.02.2016 r. oraz Nr XII/74/2016 z dnia 03.11.2016 r. 
27 Regulamin organizacyjny ŚDS w Wolnicy był trzykrotne aneksowany – aneksy z dnia 22.01.2014 r., 17.05.2016 r.  
i 02.12.2016 r. Treść wszystkich aneksów była uzgodniona z wojewodą. 
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administracyjnych, wydawała (z upoważnienia Wójta Gminy Lubomino) Kierownik 
GOPS.  

W latach 2014-2016, od 65 uczestników ŚDS wpłynęło do GOPS łącznie 147 
wniosków dotyczących wydania decyzji o skierowaniu ich do ośrodka na pobyt 
dzienny28 (wszystkie wnioski rozpatrzone zostały pozytywnie). W toku kontroli 
dokonano analizy wniosków i decyzji administracyjnych dotyczących wszystkich 
uczestników ŚDS z lat 2014-2016, w wyniku której ustalono, że ich wydanie 
poprzedzone było przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego.  Ustalono też, że: 

• Wszystkie decyzje dotyczyły skierowania wnioskodawców do ŚDS na pobyt 
dzienny oraz że: 

− spełniały one wymogi określone w art. 107 §1 i 3 oraz w art. 127 §1 Kpa,  
tj. zawierały m.in. oznaczenie organu wydającego i datę wydania, oznaczenie 
strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne  
i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis  
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby 
upoważnionej do wydania decyzji; 

− zawierały pouczenie o konieczności poinformowania organu wydającego  
o okolicznościach wskazanych w art. 109 ustawy o pomocy społecznej29; 

− zwalniały wnioskodawców z odpłatności za usługi świadczone w ŚDS, 
zgodnie z art. 51b ust. 6 w związku z art. 64 ustawy o pomocy społecznej,  
a przyczyny zwolnień odpowiadały kryteriom określonym w art. 51b ust. 1 ww. 
ustawy.  

• W 146 przypadkach wnioski rozpatrywane były niezwłocznie a decyzje 
wydawano bez zbędnej zwłoki – 31 decyzji (21%) wydano w dniu wpłynięcia 
wniosków do GOPS, 93 (64%) w terminie do tygodnia, 12 (8%) w terminie do 
dwóch tygodni oraz 10 (7%) decyzji w terminie do miesiąca od daty wpływu 
wniosku do GOPS. 

• W zakresie spełniania wymogów dotyczących przedkładania dokumentacji 
określonej w §7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ŚDS wraz z wnioskiem  
o skierowanie do ŚDS po raz pierwszy ustalono, że: 

− do 56 wniosków załączone były zaświadczenia lekarskie o występujących 
zaburzeniach psychicznych, wydane przez lekarzy psychiatrów lub 
neurologów, 

− do 62 wniosków załączone były zaświadczenia lekarzy rodzinnych o stanie 
zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach oferowanych 
przez ŚDS, 

− do 63 wniosków załączone były orzeczenia o niepełnosprawności lub 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

• W 25 przypadkach decyzje wydano na podstawie wniosków złożonych przez 
mieszkańców innych gmin (17 z Dobrego Miasta i 8 z Lidzbarka Warmińskiego) – 
w 21 przypadkach pozyskano z właściwych gmin dokumentację wymienioną  
w §7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ŚDS oraz przeprowadzone rodzinne 
wywiady środowiskowe.  

                                                      
28 Dotyczyło to wszystkich wniosków o skierowanie do ŚDS od 65 uczestników ŚDS z lat 2014-2016, w tym wniosków  
o skierowanie po raz pierwszy (65 wniosków) oraz 82 wniosków o skierowanie do ŚDS na kolejne okresy. 
29 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.). 
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• Wszystkie decyzje wydane zostały na czas oznaczony, przy czym dla osób 
które wystąpiły o skierowanie do ŚDS po raz pierwszy, w 64 przypadkach 
decyzje wydano na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

(dowód: akta kontroli str. 177-197) 

1) Dziewięć (13,8%) spośród 65 decyzji  kierujących wnioskodawców do ŚDS po 
raz pierwszy, wydano bez załączonego do wniosku o skierowanie do ŚDS 
zaświadczenia lekarskiego o występujących zaburzeniach psychicznych, 
wydanego przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, co było niezgodne  
z §7 ust. 1 i 3 rozporządzenia w sprawie ŚDS. 

Kierownik GOPS wyjaśniła, że wskazanych dziewięć przypadków wydania decyzji 
bez zaświadczenia lekarskiego o występujących zaburzeniach psychicznych 
dotyczyło osób upośledzonych od urodzenia, w przypadku których lekarz 
psychiatra z Poradni Zdrowia Psychicznego w Dobrym Mieście nie wydawał 
stosownych zaświadczeń. W związku z powyższym, zgodnie z przyjętą w GOPS 
praktyką, od takich wnioskodawców nie wymagano zaświadczeń o występujących 
zaburzeniach psychicznych. 

W ocenie NIK przyjęta przez GOPS praktyka jest sprzeczna z dyspozycją  
§7 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia, który wymienia dokumenty niezbędne do wydania 
przedmiotowej decyzji, tj. m.in. zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza 
psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych. 
Wydając przedmiotowe zaświadczenie, lekarz psychiatra lub neurolog wskazuje na 
występowanie zaburzeń psychicznych, a także określa zasadność i możliwość 
uczestniczenia danej osoby w zajęciach i terapiach prowadzonych przez ŚDS. 
Ponadto, lekarz psychiatra lub neurolog może w zaświadczeniu wskazać inne 
informacje o osobie ubiegającej się o miejsce w ŚDS, przydatne zarówno 
pracownikom GOPS, jak i personelowi ośrodka (np. zalecenia lekarza czy 
charakterystyczne cechy funkcjonowania osoby ubiegającej się o skierowanie do 
ŚDS). Należy również zaznaczyć, iż pomimo że wnioskodawcami były osoby  
z zaburzeniami psychicznymi wymagające szczególnego podejścia organów 
administracji, GOPS w sprawach tych nie występował do właściwych lekarzy 
psychiatrów lub neurologów z zapytaniem o powód niewydania stosownego 
zaświadczenia, do czego był zobligowany na mocy art. 7 Kpa30. 

(dowód: akta kontroli str. 197, 202-206) 

2) Trzy (4,6%) spośród 65 decyzji  kierujących wnioskodawców do ŚDS po raz 
pierwszy, wydano bez załączonego do wniosku o skierowanie do ŚDS 
zaświadczenia lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań 
do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie 
lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, co było niezgodne z §7 ust. 1 ww. 
rozporządzenia. 

3) W trzech decyzjach błędnie określono procentową wysokość dochodu 
wnioskodawców (za podstawę przyjęto 250% zamiast 300% dochodu osób 
samotnie gospodarujących lub dochodu na osobę w rodzinie), będącą podstawą 
ustalenia odpłatności za usługi świadczone w ŚDS, zgodnie z art. 51b ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej.  

W toku kontroli NIK, Kierownik GOPS wydała decyzje zmieniające, w których 
sprostowano błędnie przyjętą podstawę określania dochodu wnioskodawców - 

                                                      
30 Zgodnie z art. 7 Kpa, organy administracji publicznej w toku prowadzonego postępowania stoją na straży praworządności,  
z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do 
załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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w żadnym w tych przypadków dochód wnioskodawców nie przekraczał 300% 
odpowiedniego kryterium dochodowego wskazującego na ustalenie odpłatności 
za korzystanie z ŚDS.  

4) Jedną (1,5%) spośród 65 decyzji kierujących wnioskodawców do ŚDS  po raz 
pierwszy wydano na dwa lata, co było niezgodne z §7 ust. 6 rozporządzenia  
w sprawie ŚDS.  

W trakcie kontroli NIK, Kierownik GOPS wydała decyzję określającą prawidłowy 
(tj. trzymiesięczny) czas pobytu wnioskodawcy w ŚDS. 

5) W jednym przypadku (0,7%) na 147 zbadanych, decyzję kierującą wnioskodawcę 
do ŚDS wydano po 45 dniach od daty wpływu wniosku do GOPS. Wnioskodawcy 
nie zawiadomiono również o przyczynach zwłoki i nie wskazano nowego terminu 
załatwienia sprawy, co było niezgodne z art. 36 §1 Kpa.  

Kierownik GOPS wyjaśniła, że ww. nieprawidłowości (opisane w pkt 2-5) 
spowodowane były niedopatrzeniem pracowników socjalnych GOPS. 

 (dowód: akta kontroli str. 193-206) 

3.3. W latach 2014-2016 pracownicy Urzędu nie przeprowadzali kontroli prawidłowości  
i terminowości rozliczania otrzymanych dotacji na prowadzenie i rozwój infrastruktury 
ŚDS. W październiku 2016 r. przeprowadzono jedynie kontrolę w zakresie gospodarki 
finansowej ŚDS, która dotyczyła gospodarowania środkami trwałymi oraz prowadzenia 
ksiąg inwentarzowych i dokumentacji finansowej. W wyniku przeprowadzonej kontroli 
nie stwierdzono nieprawidłowości31.  

W badanym okresie Urząd, GOPS oraz Rada Gminy nie przeprowadzały kontroli 
merytorycznych funkcjonowania ŚDS, tj. wypełniania wymogów określonych  
w rozporządzeniu w sprawie ŚDS. Nie badano również prawidłowości wykorzystania 
dotacji celowych z budżetu państwa. 

Wójt Gminy podał, że przeprowadzane kontrole zagadnień finansowych nie 
wskazywały na występowanie nieprawidłowości w działaniu ŚDS oraz że do  Urzędu 
nie wpływały żadne sygnały o nieprawidłowościach. Ze składanych sprawozdań 
wynikało, że ŚDS prawidłowo wykorzystuje otrzymane dotacje. Dodał również,  
że sprawy funkcjonowania ŚDS był przedmiotem zainteresowania Rady Gminy - 
Komisji ds. Kultury, Oświaty i Promocji oraz Wójta i pracowników Urzędu, którzy 
wielokrotnie przebywali w siedzibie ŚDS. Wójt wskazał, że w jego opinii 
przeprowadzanie kontroli merytorycznych funkcjonowania ŚDS należy do zadań 
Wojewody oraz że o wynikach przeprowadzanych przez służby Wojewody kontroli 
był informowany. 

Kierownik GOPS wyjaśniła, że pomimo sprawowania merytorycznego nadzoru nad 
ŚDS w ogóle nie przeprowadzano kontroli jego funkcjonowania, ponieważ do GOPS 
nie wpływały żadne sygnały dotyczące ewentualnych nieprawidłowości. Podała też, 
że jest w stałym kontakcie z Kierownikiem ŚDS i jego pracownikami oraz że 
większość uczestników ŚDS jest podopiecznymi GOPS. Dodała również, że w jej 
ocenie współpraca ŚDS z GOPS układa się bardzo dobrze i z korzyścią dla 
uczestników ośrodka. 

(dowód: akta kontroli str. 25-29,207-210) 

                                                      
31 Łącznie w całym okresie funkcjonowania ŚDS w Wolnicy, tj. od 1 listopada 2010 r., pracownicy Urzędu przeprowadzili w ŚDS 
trzy kontrole dotyczące zagadnień finansowych. Poza kontrolą z 2016 r., były to kontrole: 
- z 2012 r. - obejmowała bilans zamknięcia 2011 r. i bilans otwarcia 2012 r., terminowość płatności składek ZUS i podatków, 
zgodność sprawozdań za I kwartał 2012 r. z ewidencją księgową, a także realizację zadań w zakresie kontroli zarządczej i oceny 
ryzyka – pomimo pozytywnej oceny kontrolowanych zagadnień wydano zalecenia pokontrolne, które zostały zrealizowane. 
- z 2013 r.-  obejmowała rozliczenie inwentaryzacji i weryfikacji aktywów i pasywów za 2012 r. – kontrolowane zagadnienia 
oceniono pozytywnie i nie wydawano zaleceń pokontrolnych. 
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NIK zwraca uwagę, że potrzebę prowadzenia przez organ nadzorujący kontroli 
merytorycznych w ŚDS, dotyczących prawidłowości funkcjonowania ośrodka oraz 
spełniania wszystkich wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie ŚDS, 
uzasadniają ustalenia kontroli NIK, w toku której w ŚDS w Wolnicy stwierdzono m.in. 
nieprawidłowości w zakresie zapewnienia podopiecznym opieki psychologicznej, 
realizacji indywidualnych planów postepowania wspierająco-aktywizującego oraz 
składania miesięcznych meldunków o liczbie uczestników. 

3.4. W latach 2014-2016 do Urzędu oraz do GOPS nie wpłynęły skargi/wnioski 
dotyczące funkcjonowania ŚDS. 

(dowód: akta kontroli str. 211) 

3.5. W badanym okresie Urząd otrzymywał roczne sprawozdania ŚDS z prowadzonej 
działalności w danym roku budżetowym. Zawierały one elementy określone w §25 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie ŚDS. Były one analizowane były przez Kierownika GOPS, 
który zgodnie z §10 statutu GOPS32 sprawował merytoryczny nadzór nad ośrodkiem. 
Do przeanalizowanych sprawozdań za lata 2014-2016 nie przedkładano wniosków lub 
uwag. 

Sprawozdania za lata 2015-2016 wpłynęły do Urzędu terminowo, natomiast 
sprawozdanie za 2014 r. wpłynęło w dniu 18 lutego 2015r., tj. z trzydniowym 
opóźnieniem w stosunku do terminu określonego w §25 ust. 3 rozporządzenia  
w sprawie ŚDS.  

Wójt Gminy i Kierownik GOPS podali, że niezłożenie ww. sprawozdania w terminie 
spowodowane było natłokiem obowiązków służbowych związanych z rozbudową ŚDS 
prowadzoną w tamtym okresie. Kierownik GOPS podała również, że interweniowała 
telefonicznie w ŚDS w sprawie opóźnień w terminie złożenia przedmiotowego 
sprawozdania. 

(dowód: akta kontroli str. 25-29, 212) 

Kontrolowana jednostka posiadała wymaganą dokumentację dotyczącą zasad 
organizacji ŚDS, tj. statut, regulamin organizacyjny, program działalności i roczne 
plany pracy. Wnioski o skierowanie do ŚDS rozpatrywane były niezwłocznie,  
a wszystkie decyzje kierujące do ŚDS spełniały wymogi Kpa. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły głównie wydawania decyzji kierujących do ŚDS pomimo 
braku we wnioskach o wydanie skierowania wszystkich zaświadczeń, określonych  
w rozporządzeniu w sprawie ŚDS (dotyczyło to łącznie 12 na 65 decyzji kierujących 
wnioskodawców do ŚDS po raz pierwszy). Zaznaczyć należy, że w badanym okresie 
Urząd nie przeprowadzał w ŚDS kontroli merytorycznych dotyczących spełniania 
standardów świadczonych usług, ani w zakresie wykorzystania otrzymanych dotacji. 

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 Kontroli33, wnosi o: 

1. Rozważenie potrzeby pogłębienia wiedzy Gminy w zakresie potrzeb mieszkańców 
wymagających opieki w ramach ŚDS, poprzez m.in. przeprowadzenie stosownych 
badań diagnostycznych i analiz, a także usystematyzowanie i udokumentowanie 
posiadanej wiedzy w tym zakresie. 

                                                      
32 Uchwała Rady Gminy Lubomino Nr XIX/124/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lubominie. 
33 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 
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2. Podjęcie działań mających na celu zapewnienie prawidłowego procesu 
rozpatrywania przez GOPS wniosków o skierowanie do ŚDS oraz wydawania 
decyzji administracyjnych w tym zakresie. 

3. Rozważenie potrzeby przeprowadzania kontroli funkcjonowania ŚDS oraz kontroli  
prawidłowości i terminowości rozliczania otrzymanych dotacji na jego prowadzenie. 

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           marca 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler  

Piotr Stupienko 
główny specjalista kontroli państwowej 
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