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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 Cezary Kasznicki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/12/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Gminy w Rychlikach, 14-411 Rychliki 86 (dalej zwany „Urzędem” lub „Gminą”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Henryk Kiejdo Wójt Gminy od 5 grudnia 2006 r.  

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W badanym okresie2, na terenie Gminy funkcjonował Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Kwietniewie (dalej: „ŚDS” lub „Dom”, którego prowadzenie 
powierzono, wybranemu w konkursie otwartym, Elbląskiemu Stowarzyszeniu 
Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu (dalej: „ESOPS”). W ocenie NIK, 
Gmina nie miała jednak pełnego rozeznania co do potrzeb w zakresie sprawowania 
opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. W obowiązujących strategiach 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy nie oszacowano bowiem liczby 
osób z tymi zaburzeniami, które wymagają lub mogą wymagać opieki w ramach 
ŚDS. Nie przeprowadzono w tym względzie też pisemnych analiz. 

Gmina prawidłowo zabezpieczyła swoje interesy w umowach zawartych  
z ESOPS na prowadzenie ŚDS. Przewidziano w nich bowiem możliwość 
sprawowania kontroli prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania 
przyznanych dotacji, żądania złożenia sprawozdań oraz określenia warunków, 
w których można rozwiązać umowę. Wójt Gminy zatwierdził również, opracowane 
przez Kierownika ŚDS i uzgodnione z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, 
dokumenty organizacyjne dotyczące funkcjonowania ŚDS, tj. regulamin 
organizacyjny, program działalności i roczne plany pracy. Wnioski o dofinansowanie 
składane były do Wojewody w wyznaczonym terminie i na wymaganych 
formularzach, a środki dotacji przekazywano Stowarzyszeniu niezwłocznie  
i w kwotach otrzymanych od Wojewody.  

Na ogół prawidłowo wydawano także decyzje kierujące do ŚDS. Określano w nich 
m.in. okres potrzebny na opracowanie indywidualnych planów postępowania 
wspierająco-aktywizującego wobec uczestników ŚDS oraz czas niezbędny do 
realizacji tych planów. Skontrolowane decyzje spełniały również wymogi przepisów 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego3  
(dalej: „Kpa”). Stwierdzono jednak, że dwie decyzje kierujące do ŚDS wydano 
pomimo, iż do wniosku o ich wydanie nie zostały załączone wymagane 
zaświadczenia lekarza psychiatry lub neurologa.  

  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna lub ocenę opisową. 
2 Kontrolą objęto lata 2014-2016. Dla celów statystyczno-porównawczych pozyskane zostaną dane z 2013 r.   
3 Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm. 
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Nadzór nad ŚDS sprawowany był poprzez kontrole wykonania przez ESOPS 
zleconych zadań publicznych. Należy jednak nadmienić, że nierzetelnie 
analizowano sprawozdania z działalności ŚDS przekazane Wojewodzie. Nie 
zwierały one bowiem wszystkich informacji wymaganych przepisami rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy4 (dalej: „rozporządzenie w sprawie ŚDS”).   

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Rozpoznanie potrzeb w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami 
psychicznymi na terenie Gminy 

1.1. W lutym 2010 r. Urząd wystąpił do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z prośbą o utworzenie 
na terenie Gminy Rychliki ŚDS. Dom ten przeznaczony miał być dla 30 osób  
z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (docelowo dla 50 
osób). Uzasadniano to tym, że na terenie gminy zamieszkuje 190 osób  
z orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym ok. 50 osób spełniających warunek 
uczestnictwa w tej formie wsparcia w ramach pomocy społecznej.  

Gmina dysponowała jedynie, sporządzonym w czerwcu 2010 r., wykazem osób 
niepełnosprawnych dorosłych z terenu gminy, jednakże nie ujęto w nim informacji, 
czy osoby te posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także nie 
wskazano w nim rodzajów schorzeń/zaburzeń ww. osób, umożliwiających im 
skorzystanie z opieki w ramach ośrodka wsparcia.      

W okresie objętym kontrolą, w Gminie obowiązywały dwie strategie Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Rychliki (dalej „Strategia”), tj. na lata 2008-2015 
(przyjęta uchwałą Rady Gminy5 z 4 grudnia 2008 r.) i na lata 2016-2026 (przyjęta 
uchwałą z dnia 27 maja 2016 r.). Strategia opracowana na lata 2008-2015 
obejmowała zagadnienia dotyczące osób starszych i niepełnosprawnych 
zamieszkujących na terenie gminy, bez wyszczególnienia osób spełniających 
warunek wsparcia w ramach ŚDS. W związku z długookresowym charakterem 
planowania Strategii, zapisano w niej, że należy ją aktualizować nie rzadziej niż raz 
na trzy lata. W Strategii obowiązującej od 2016 r. określono siedem obszarów, na 
rzecz których podejmowane będą działania dotyczące poprawy warunków życia  
i zaspokajania potrzeb społecznych, w tym osób starszych i dotkniętych 
niepełnosprawnością. W Strategii wskazano m.in., że realizację zadań w zakresie 
pomocy społecznej, mających na celu organizowanie i prowadzenie ŚDS 
w Kwietniewie, powierzono Elbląskiemu Stowarzyszeniu Organizatorów Pomocy 
Społecznej (dalej „ESOPS” lub „Stowarzyszenie”). Wskazano też, że ŚDS jest 
placówką dziennego pobytu typu A i B, przeznaczoną dla osób przewlekle 
psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym 
i umiarkowanym, a także z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie 
występują inne zaburzenia neurologiczne. W Strategii przedstawiono też warunki 
lokalowe ŚDS, zadania realizowane na rzecz podopiecznych oraz liczbę 
uczestników objętych działaniem w latach 2013-2015.  

NIK zwraca uwagę, że w ww. dokumentach nie oszacowano liczby osób  
z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy, które wymagają opieki w ramach 
usług świadczonych w ŚDS. W dokumentach tych nie ujęto także prognozy 
dotyczącej zmiany tej liczby w poszczególnych latach funkcjonowania strategii. 
Nie sporządzono też pisemnych analiz dotyczących potrzeb mieszkańców gminy 

                                                      
4 Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm. 
5 Uchwała rady Gminy nr VIII/52/2008 z 04.12.2008 r. i nr III/16/2016 z 27.05.2016 r. 
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spełniających warunek wsparcia w ramach Domu. Zaznaczyć należy także, że nie 
dokonano aktualizacji strategii na lata 2008-2015, pomimo że w 2010 r. powstał na 
terenie gminy ŚDS w Kwietniewie. Na niepełne rozpoznanie potrzeb odnośnie osób 
z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy wskazuje również to, że początkowo 
ośrodek przeznaczony był na 30 osób oraz fakt, że w badanym okresie od 33% do 
41% uczestników Domu stanowiły osoby skierowane do ŚDS  
z innych gmin, na podstawie zawartych przez Wójta porozumień.   

Wójt Gminy wyjaśnił, że przeoczono wprowadzenie zmian do obowiązującej 
w latach 2008 – 2015 strategii oraz że analizy, które nie wymagają formy pisemnej, 
były częstym punktem spotkań z Kierownikiem GOPS w Rychlikach, zajmującym się 
tym zagadnieniem m.in. poprzez sporządzanie wywiadów środowiskowych. 

Bożena Helwak Kierownik GOPS wyjaśniła, że potrzeby mieszkańców Gminy  
w zakresie możliwości uczestnictwa w ŚDS przed jego uruchomieniem dokonano na 
podstawie rozeznania środowiska oraz analiz osób niepełnosprawnych 
korzystających ze świadczeń rodzinnych oraz pomocy społecznej w oparciu  
o orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze schorzeniami psychicznymi, 
zaburzeniami neurologicznymi i upośledzeniem umysłowym. 

Izba zwraca jednak uwagę, że rozeznanie środowiska przez pracowników GOPS 
może być niepełne. Na terenie gminy mogą bowiem zamieszkiwać osoby 
wymagające wsparcia poprzez uczestnictwo w ŚDS, które nie są znane 
pracownikom GOPS i jednocześnie nie wiedzą o możliwości uczestnictwa 
w zajęciach organizowanych w ŚDS.     

W okresie objętym kontrolą w Gminie zmalała liczba mieszkańców z 4.068 osób  
w 2013 r. do 3.952 osób w 2016 r. Struktura demograficzna gminy na koniec lat 
objętych kontrolą przedstawiała się następująco: 

• 2013 r. – 940 osób do 20 roku życia; 1.140 kobiet od 20 do 60 roku życia i 1.408 
mężczyzn od 20 do 65 roku; 415 kobiet powyżej 60 roku życia i 165 mężczyzn 
powyżej 65 roku życia,  

• 2014 r. – 910 osób do 20 roku życia; 1.112 kobiet od 20 do 60 roku życia i 1.403 
mężczyzn od 20 do 65 roku; 428 kobiet powyżej 60 roku życia i 162 mężczyzn 
powyżej 65 roku życia, 

• 2015 r. – 886 osób do 20 roku życia; 1.087 kobiet od 20 do 60 roku życia i 1.382 
mężczyzn od 20 do 65 roku; 451 kobiet powyżej 60 roku życia i 170 mężczyzn 
powyżej 65 roku życia, 

• 2016 r. – 875 osób do 20 roku życia; 1.071 kobiet od 20 do 60 roku życia i 1.366 
mężczyzn od 20 do 65 roku; 471 kobiet powyżej 60 roku życia i 169 mężczyzn 
powyżej 65 roku życia. 

Na terenie Gminy, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., ze świadczeń 
rodzinnych i pomocy społecznej korzystały łącznie 232 osoby, z których:  
41 uczestniczyło w ŚDS, 24 spełniały warunek do uczestniczenia w ŚDS,  
107 posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie kwalifikującej do udziału 
w ŚDS oraz 60 osób niepełnoletnich posiadających orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności. 

(dowód: akta kontroli str. 4-72, 151-155, 534-537) 
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1.2. W okresie objętym kontrolą, na terenie Gminy Rychliki funkcjonował jeden ŚDS. 
Prowadzony był na zlecenie Gminy przez ESOPS w ramach dwóch umów: 

− z 6 września 2010 r., z terminem realizacji zadania od 1 września 2010 r.  
do 31 sierpnia 2015 r., 

− z 27 sierpnia 2015 r., na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2020 r.  

W latach 2013-2016 ŚDS był placówką dziennego pobytu, przeznaczoną dla 50 
osób, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00, w tym 6 godzin 
przewidziano na zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas na czynności porządkowe. 

Wójt Gminy zawarł (na czas nieokreślony) pięć porozumień6 w sprawie objęcia osób 
będących mieszkańcami innych gmin opieką i usługami świadczonymi przez ŚDS 
w Kwietniewie.  

Liczba osób korzystających ze wsparcia w ŚDS w poszczególnych latach objętych 
kontrolą wynosiła:  

− 2013 r. - 44 osoby, w tym dziewięć osób z dwóch innych gmin,  

− 2014 r. - 51 osób, w tym 21 osób z trzech innych gmin, 

− 2015 r. - 60 osób, w tym 20 osób z czterech innych gmin, 

− 2016 r. - 63 osoby, w tym 22 osoby z czterech innych gmin.    

W marcu 2013 r. Wójt Gminy zawarł również porozumienie z Burmistrzem Miasta 
i Gminy Pasłęk na objęcie mieszkańców Gminy Rychliki usługami świadczonymi 
przez ŚDS w Rzecznej, zlokalizowany na terenie gminy Pasłęk. Z usług tego Domu 
korzystało trzech mieszkańców Gminy Rychliki w latach 2013-2015 i czterech 
w 2016 r. Ponadto, jedna osoba zamieszkująca na terenie Gminy Rychliki od 2005 r. 
korzystała z usług ŚDS w Przezmarku. Została tam skierowana przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.    

(dowód: akta kontroli str. 73-118, 156-165, 538) 

1.3. W sierpniu 2010 r. Wójt Gminy ogłosił konkurs na utworzenie i prowadzenie 
ŚDS w budynku stanowiącym własność gminy. Na ww. ogłoszenie wpłynęła jedna 
oferta z ESOPS, z którym w dniu 6 września 2010 r. zawarto umowę na okres pięciu 
lat. Następnie, w lipcu 2015 r. ogłoszono kolejny konkurs na prowadzenie ŚDS, na 
który ofertę złożyło tylko ww. Stowarzyszenie. W wyniku przeprowadzonego 
konkursu, w dniu 27 sierpnia 2015 r. zawarto kolejną umowę na okres pięciu lat. 
Postępowanie konkursowe z 2015 r. przeprowadzono zgodnie z wymogami 
określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie7.   

Budynek, w którym utworzono ŚDS, wraz z przyległymi gruntami został przez Gminę 
Rychliki8 użyczony ESOPS nieodpłatnie, na okres 10 lat.  

Wójt Gminy wyjaśnił, że przekazanie ESOPS w użyczenie budynku przeznaczonego 
na utworzenie i prowadzenie w nim ŚDS na okres 10 lat, nastąpiło m.in. z uwagi na 
to, że na terenie Powiatu Elbląskiego była to jedyna organizacja pożytku 
publicznego działająca od 1998 r., posiadająca doświadczenie w realizacji tego typu 
zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną. W umowie 
użyczenia zawarto zapisy chroniące Gminę i dające możliwość jej rozwiązania przed 
upływem okresu, na który została ona zawarta. 

(dowód: akta kontroli str. 79-91, 100-104, 119-150, 151-155) 

                                                      
6 Zawarte porozumienia z: Gmina Markusy (01.12.2011 r.), Miastem i Gminą Pasłęk (01.12.2011 r.), Gmina Zalewo 
(14.10.2013 r.), Gminą Miasto Elbląg (13.03.2014 r.) i Gminą Gronowo Elbląskie (02.11.2015 r.)  
7 Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 j.t. ze zm. 
8 umowa z 5 października 2010 r. 
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1.4. Zgodnie z Ramowym Program Działalności ŚDS, wszystkim uczestnikom 
zapewniono gorący posiłek, przygotowywany w ramach treningu kulinarnego. 
 W latach 2014-2016 uczestnikom nie przyznawano gorącego posiłku w ramach 
realizacji zadania własnego Gminy. 

 (dowód: akta kontroli str. 156-165, 344) 

Gmina nie posiadała pełnego rozeznanie, co do potrzeb w zakresie sprawowania 
opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, bazując w tym zakresie głównie 
na informacjach znajdujących się w posiadaniu GOPS. W obowiązujących 
strategiach Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy nie oszacowano liczby 
osób z tymi zaburzeniami, które wymagają lub wymagać będą opieki w ramach 
ŚDS. Nie przeprowadzono też w tym względzie żadnych pisemnych analiz. 
Prowadzenie ośrodka wsparcia w Gminie powierzono Stowarzyszeniu, które 
w  sposób prawidłowy wybrano w otwartym konkursie ofert. Wójt Gminy zatwierdzał, 
opracowane przez Kierownika ŚDS i uzgodnione z Wojewodą, dokumenty 
organizacyjne dotyczące jego funkcjonowania, tj. regulamin organizacyjny, program 
działalności i roczne plany pracy.  

2. Rozdysponowanie i wykorzystanie środków na prowadzenie ŚDS 

2.1. W zawartych umowach na prowadzenie ŚDS pomiędzy Gminą Rychliki 
(zleceniodawca) i ESOPS (zleceniobiorca), określono obowiązki i prawa stron. 
Wskazano w nich m.in., że: 

− Zleceniobiorca: będzie prowadził wyodrębnioną dokumentację finansowo-
księgową zadania oraz przechowywał dokumentację związaną z jego realizacją 
przez 5 lat (licząc od początku roku następnego po roku, w którym zadanie 
realizowano), wykorzysta przyznaną dotację zgodnie z celem i na warunkach 
określonych umowami, nie wyzbędzie się przez 5 lat rzeczy zakupionych do 
realizacji zadania (umowa z dnia 27 sierpnia 2015 r.), a do zamówień na 
dostawy, usługi i roboty budowlane, opłacanych ze środków dotacji stosować 
będzie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.  

− Zleceniodawca: przekaże na realizację zadania publicznego kwoty dotacji, która 
będzie uchwalana na każdy rok kalendarzowy w wysokości ustalonej po 
przeliczeniu na jednego uczestnika ŚDS, na podstawie decyzji finansowej 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, sprawować będzie kontrolę prawidłowości 
wykonania zadania, w tym wydatkowania przyznanej dotacji. 

W umowach tych określono też możliwość rozwiązania umowy: za porozumieniem 
stron, odstąpienie od umowy przez zleceniobiorcę i rozwiązanie umowy przez 
zleceniodawcę. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, skutki 
finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych strony określą w protokole. 
Odstąpienia od umowy przez Stowarzyszenie uwarunkowano okolicznościami 
uniemożliwiającymi wykonanie umowy oraz w sytuacji, gdy Gmina nie przekaże 
dotacji. W tym przypadku interes Gminy zabezpieczono poprzez określenie kary 
umownej. Rozwiązanie umowy przez Gminę mogło nastąpić w przypadku: 

− wykorzystania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, 

− nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności 
zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, 

− przekazania przez ESOPS części lub całości dotacji osobie trzeciej, mimo że nie 
przewiduje tego umowa, 

− nieprzedłożenia przez zleceniobiorcę sprawozdania z wykonania zadania 
w terminie i na zasadach określonych umową,  
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− odmowy poddania się przez zleceniobiorcę kontroli albo niedoprowadzenia 
w terminie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

Wskazano również, że rozwiązując umowę zleceniodawca określi kwotę dotacji 
podlegającą zwrotowi w wyniku okoliczności, o których mowa wyżej wraz 
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi 
od dania przekazania dotacji.  

(dowód: akta kontroli str. 74-104) 

2.2. We wnioskach o przyznanie, w latach 2013-2016, dotacji celowej na 
finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi (tj. na standaryzację, realizację planów rozwojowych, realizację 
kolejnego etapu zadań rozpoczętych w latach ubiegłych) wykazywano m.in. 
informacje o:  

− ogólnych danych ŚDS, w tym m.in.: jednostce prowadzącej dom (umowie na 
podstawie, której realizuje zadanie), typ domu, statutową liczbę miejsc dla 
uczestników, powierzchnię budynku i liczbę kondygnacji, opis pomieszczeń 
sanitarnych, 

− funkcjonujących salach wspierająco – aktywizujących, 

− spełnianiu standardu w zakresie miejsc dziennych, 

− liczbie osób zatrudnionych, w tym kadry merytorycznej, 

− planach rozwojowych ŚDS i przewidywanych (szacunkowych) kosztach ich 
realizacji. 

Kwoty wykazywane w ww. wnioskach przedstawiały się następująco: 

− 418,8 tys. zł na 2013 r., w tym: 388,8 tys. zł na kontynuację remontu 
rozpoczętego w 2012 r. i 30,0 tys. zł na doposażenie pracowni, 

− 393,9 tys. zł na 2014 r., w tym: 353,9 tys. zł na kontynuacje remontu 
rozpoczętego w 2012 r. i 40,0 tys. zł na doposażenie pracowni, 

− 468,9 tys. zł na 2015 r., w tym 353,9 tys. zł na roboty budowlane (wykonanie 
izolacji pionowej i poziomej murów fundamentowych oraz termoizolację obiektu  
- II etap); 30,0 tys. zł na doposażenie pracowni i 85,0 tys. zł na zakup 
samochodu, 

− 264,9 tys. zł na 2016 r., w tym 15,0 tys. zł na powiększenie świetlicy;  
122,9 tys. zł na realizację planów rozwojowych związanych z uruchomieniem 
nowych miejsc; 67,0 tys. zł na realizację planów rozwojowych niezwiązanych 
z uruchomieniem nowych miejsc i 60,0 tys. zł na kontynuację kolejnego etapu 
prac rozpoczętych w latach ubiegłych.   

Wnioski te w ciągu roku kalendarzowego były aktualizowane i uzupełniane o kolejne 
zadania.   

W 2014 r. i 2015 r. Gmina zawarła z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim dwie 
umowy na dodatkowe środki dotacji, tj. w 2014 r. w kwocie 40,0 tys. zł na zakup 
i montaż wyposażenia oraz 2015 r. w kwocie 528,9 tys. zł na wykonanie prac 
remontowo budowlanych oraz zakup i montaż wyposażenia. W umowach tych 
określono obowiązki i prawa stron, w tym wskazano m.in.: 

− przedmiot umowy i wysokość dotacji, 

− sposób wykonania zadania,  

− zakres prowadzenia i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej, 

− obowiązki informacyjne i sprawozdawcze zleceniobiorcy,   
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− sposób i zakres kontroli realizacji zadania, 

− zasady i warunki zwrotu środków dotacji,  

− okoliczności rozwiązania umowy. 

W okresie objętym kontrolą, Gmina przekazała jednostce prowadzącej ŚDS dotacje 
w wysokościach otrzymanych od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, tj. w: 

− 2013 r. – 419,5 tys. zł na działalność bieżącą i 65,0 tys. zł na prace remontowo 
budowlane oraz zakup i montaż wyposażenia, 

− 2014 r. – 500,1 tys. zł na działalność bieżącą i 40,0 tys. zł na zakup i montaż 
wyposażenia, 

− 2015 r. – 540,3 tys. zł (działalność bieżąca) i 528,9 tys. zł (prace remontowo 
budowlane oraz zakup i montaż wyposażenia), 

− 2016 r. – 755,7 tys. zł (działalność bieżąca) i 5,0 tys. zł (zakup materiałów 
remontowych i montaż paneli). 

(dowód: akta kontroli str. 234-331, 539-542) 

Gmina prawidłowo zabezpieczyła swoje interesy w umowach zawartych ze 
Stowarzyszeniem na prowadzenie ŚDS, m.in. poprzez możliwość sprawowania 
kontroli prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przyznanych 
dotacji, żądania złożenia sprawozdań oraz określenia warunków, w których można 
rozwiązać umowę. Wnioski o dofinansowanie składane były do Wojewody 
w wyznaczonym terminie i na wymaganym formularzu. Na przyznanie dotacji 
celowych zawierane były z Wojewodą umowy, w których określano obowiązki 
i prawa stron. Środki dotacji dla Stowarzyszenia Urząd przekazywał niezwłocznie  
i w kwotach otrzymanych od Wojewody.   

3. Nadzór i kontrola nad wydawaniem skierowań do ŚDS, funkcjonowaniem 
ŚDS oraz wykorzystaniem udzielonych dotacji 

3.1. Wójt zatwierdził, opracowane przez ESOPS i uzgodnione z Wojewodą 
Warmińsko-Mazurskim, dokumenty określające funkcjonowanie ŚDS, tj.:  

− Regulamin Organizacyjny z aneksami nr 1/2012 i 2/2014,  

− Ramowy Program Działalności ŚDS, z programami działalności Domu dla osób 
przewlekle psychicznie chorych (typ A) i osób upośledzonych umysłowo (typ B), 

− Roczne plany pracy ŚDS na lata 2014-2016.  

Gmina posiadała w aktach statut ESOPS oraz statut ŚDS zatwierdzony przez 
Zarząd ESOPS. 

(dowód: akta kontroli str. 156-233, 332-343) 

3.2. W latach 2013 – 2016 przyjęto łącznie 289 wniosków o skierowanie do ŚDS, 
w tym: 72 wnioski w 2013 r., 62 w 2014 r., 86 w 2015 r. i 69 w 2016 r., z których 
pozytywnie rozpatrzono 287. W dwóch przypadkach odmówiono wydania decyzji 
kierujących do ŚDS ze względu na nieudokumentowanie przez wnioskodawcę 
faktycznej sytuacji materialnej oraz naruszenie przez kandydata regulaminu Domu.    

Analiza dokumentacji 30 osób w zakresie rozpatrywania wniosków i wydawania 
decyzji administracyjnych kierujących do ŚDS w latach 2013 – 2016 wykazała m.in., że: 

− we wszystkich 30 przypadkach (dotyczy 124 wydanych decyzji kierujących do 
ŚDS) określono okres ich obowiązywania; 

− w 20 przypadkach były to pierwsze decyzje kierujące do ŚDS na okres 
do trzech miesięcy. W kolejnych decyzjach osoby kierowano do Domu na okres 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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niezbędny do realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco- 
aktywizującego, tj. od sześciu miesięcy do 2 lat,  

− w 17 przypadkach, w myśl art. 35 i art. 36 Kpa, zawiadomiono strony 
o przesunięciu terminu załatwienia sprawy, wskazując przyczyny zwłoki 
i ustalając nowy termin jej załatwienia. Pozostałe 107 decyzji wydawano 
od jednego do 30 dni od dnia złożenia wniosku o skierowanie do ŚDS;   

− do wniosków dołączano m.in.: zaświadczenia lekarskie wydane przez lekarza 
psychiatrę lub neurologa, zaświadczenia lekarza rodzinnego o braku 
przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu, orzeczenia  
o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku 
ich posiadania oraz dokumenty, na podstawie których zwalniano lub ustalano 
odpłatność za uczestnictwo w ŚDS. Przed wydaniem wszystkich decyzji, 
każdorazowo przeprowadzano wywiad środowiskowy. W przypadku kolejnych 
wniosków o skierowanie przedkładano również formularz kwalifikacyjny 
sporządzony przez zespół wspierająco-aktywizujący ŚDS;  

− w odniesieniu do trzech osób (w sześciu decyzjach na 18 wydanych) okresowo 
ustalono odpłatność za usługi świadczone w ŚDS w kwotach od 57,49 zł 
do 73,44 zł. W pozostałych decyzjach osoby zwolniono z opłat; 

− decyzje kierujące do ŚDS spełniały wymogi art. 107 § 1 i 3 i art. 127 § 1 Kpa, 
gdyż zawierały one m.in.: oznaczenie organu administracji publicznej, 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. 

Dwie decyzje kierujące do ŚDS (dotyczące jednego uczestnika) wydano w 2015 r. 
bez wymaganego zaświadczenia lekarza psychiatry lub neurologa o występujących 
zaburzeniach psychicznych uprawniających do udziału w tego typu ośrodku 
wsparcia.  

Kierownik GOPS wyjaśniła, że powodem wydania ww. osobie decyzji kierującej do 
ŚDS bez wymaganego zaświadczenia lekarza psychiatry lub neurologa był stan 
zdrowia uczestniczki, związany z jej problemami rodzinnymi. Wymagał on 
natychmiastowego skorzystania z pomocy psychologa. Podała też, że wydanie tej 
osobie decyzji kierującej do ŚDS było jedynym rozwiązaniem, aby uniknąć tragedii. 

Najwyższa Izba Kontroli nie w pełni podziela wyjaśnienie złożone przez Kierownika 
GOPS. Wydanie decyzji kierujących do ŚDS nie warunkowało bowiem możliwości 
udzielenia tej osobie natychmiastowej pomocy psychologicznej. Ponadto, 
w przypadku pierwszej decyzji z 16 lipca 2015 r. pomoc ta mogła być udzielona 
dopiero po upływie 2 tygodni od jej wydania, bowiem ww. osoba miała uczestniczyć 
w ŚDS od  1 sierpnia 2015 r. Izba zwraca również uwagę, że przepis 
§7 rozporządzenia w sprawie ŚDS nie określa żadnych wyjątków dotyczących 
niezbędnej dokumentacji, która powinna zostać załączona do wniosku o skierowanie 
do ŚDS. Tymczasem dokumentację tej osoby uzupełniono o zaświadczenie lekarza 
psychiatry wydane dopiero 81 dni po wydaniu pierwszej decyzji (kierującej do ŚDS 
na okres od 1 do 31 sierpnia 2015 r.) i 25 dni po wydaniu drugiej decyzji (kierującej 
do ŚDS na okres od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.). 

 (dowód: akta kontroli str. 151-155, 344-357, 534-537) 

3.3. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzili, w grudniu 2014 r. 
i sierpniu 2015 r., kontrole ESOPS w zakresie realizacji powierzonego zadania 
publicznego, dotyczącego prowadzenia ŚDS. Kontrolami tymi objęto ustalenia 
ogólno-organizacyjne oraz badanie prawidłowości realizacji zadania zgodnie 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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z zawartymi umowami, tj.: prowadzenia dokumentacji merytorycznej i finansowej 
oraz prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych z budżetu Gminy. W toku 
tych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień9.   

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że ww. kontrole nie obejmowały 
sprawdzenia, czy ESOPS wywiązuje się z obowiązku stosowania przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do zamówień na dostawy, 
usługi i roboty budowlane opłacane ze środków pochodzących z dotacji. Nie 
kontrolowano również GOPS w zakresie wydawania decyzji kierujących do ŚDS. 

Wójt podał, że kontrola GOPS w ww. zakresie zostanie ujęta w bieżących planach 
kontroli zarządczej jednostki.  

 (dowód: akta kontroli str. 358-366, 151-155) 

3.4. W myśl postanowień obu umów na prowadzenie ŚDS, Urząd mógł żądać 
częściowych sprawozdań z wykonania zleconego zadania publicznego oraz 
złożenia dodatkowych informacji i wyjaśnień. W umowie z 6 września 2010 r. 
wskazano okresy, za które będą składane sprawozdania bez podania terminu ich 
złożenia, natomiast w umowie z 27 sierpnia 2015 r. określono, że będą one 
wymagane po wezwaniu do ich złożenia. Ponadto, w obu tych umowach 
zobowiązano wykonawcę do złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni 
od dnia zakończenia realizacji zadania. 

Urząd nie żądał od Stowarzyszenia składania sprawozdań częściowych z realizacji 
umowy zawartej w 2010 r. Natomiast w odniesieniu do umowy zawartej w 2015 r. 
sprawozdanie częściowe zostało złożone w 2016 r., za okres od 1 stycznia do  
31 grudnia 2015 r. 

W dniu 21 września 2015 r. Urząd otrzymał sprawozdanie końcowe z wykonania 
zadania publicznego dotyczącego utworzenia i prowadzenia ŚDS w okresie  
od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2015 r., zleconego przez Gminę umową  
z 6 września 2010 r. W sprawozdaniu tym wskazano m.in.: 

− osiągnięte rezultaty z realizacji zadań, postępowań wspierająco-aktywizujących  
i poradnictwa psychologicznego, 

− sposób wykorzystania otrzymanych dotacji na realizację tych zadań, w tym 
inwestycyjnych, 

− efekty współpracy z rodziną i środowiskiem ze wskazaniem działań podjętych, 
w tym zakresie, 

− liczbę uczestników objętych oddziaływaniem ŚDS w pięcioletnim okresie, 

− strukturę zatrudnienia w ŚDS, ze wskazaniem stanowisk pracy, liczby osób 
i etatów, szkoleń zespołu wspierająco-aktywizującego oraz liczby spotkań tego 
zespołu. 

Do ww. sprawozdania dołączono zestawienia faktur (rachunków) z poszczególnych 
lat, ujętych w rozliczeniu otrzymanych dotacji na realizację zadania.  

(dowód: akta kontroli str. 74-99, 151-155, 367-482) 

3.5. W grudniu 2013 r. do Urzędu Gminy wpłynęła skarga na funkcjonowanie ŚDS 
w Kwietniewie. Wójt Gminy, pismem z dnia 2 stycznia 2014 r., na podstawie art. 231 
Kpa, przekazał do rozpatrzenia skargę Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu. 
Następnie, w lutym 2014 r. Wójt otrzymał z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 
Wojewódzkiego (do wiadomości) odpowiedź skierowaną do wnoszących skargę. 
Zarzuty ujęte w skardze dotyczyły m.in.: niskich kwalifikacji kadry merytorycznej, 
braku doświadczenia do wykonywania pracy z osobami psychicznie chorymi, 

                                                      
9 Podobną kontrolę przeprowadzono w styczniu 2017 r. obejmującą rok 2016 r. nie stwierdzając w niej nieprawidłowości. 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  
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faktycznego 
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niepunktualnego zapewnienia przewozu uczestniczki na zajęcia do ŚDS z miejsca 
zamieszkania i powrotu do domu po zajęciach, zbyt częstych przerw 
w funkcjonowaniu ŚDS. Sprawdzenia zasadności skargi Urząd Wojewódzki dokonał 
w trybie przeprowadzonej w ŚDS, kontroli doraźnej. W odpowiedzi na stawiane 
w skardze zarzuty wskazano, że potwierdziły się one w części dotyczącej: braku 
posiadania przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności 
społecznych przez dwóch pracowników oraz krótszego czasu zajęć z uczestnikiem. 
Pozostałe zarzuty wskazane w skardze nie potwierdziły się.  

(dowód: akta kontroli str. 483-491) 

3.6. Urząd otrzymał sprawozdania z działalności ŚDS za lata 2014 – 2016, które 
zawierały m.in. informacje dotyczące:  

− jednostki prowadzącej ŚDS, umowy na podstawie, której realizowano zadanie 
publiczne, porozumienia na podstawie, których objęto opieką osoby z innych 
gmin oraz danych technicznych Domu,  

− form i efektów prowadzonej działalności, na które składały się opisy: rezultatów 
z realizacji zadań, realizacji postępowań wspierająco-aktywizujących, 
poradnictwa psychologicznego, 

− oceny osiągniętych celów i zadań programowych ŚDS oraz planach na rok 
następny, 

− struktury zatrudnienia ŚDS ze wskazaniem stanowisk pracy, liczby osób 
i etatów, szkoleń zespołu wspierająco-aktywizującego z wyszczególnieniem dat  
i tematów tych szkoleń oraz osób prowadzących, 

− liczby uczestników, w tym: ogólnej liczby osób objętych opieką i przyczyn 
odejścia z ŚDS,  

− współpracy z rodziną i środowiskiem, ze wskazaniem działań podjętych w tym 
zakresie.  

Roczne sprawozdanie z działalności za 2015 r. zostało przekazane do Urzędu 
Wojewódzkiego w terminie określonym §25 pkt 3 rozporządzenia w sprawie ŚDS, 
natomiast sprawozdanie za 2014 r. i 2016 r. przekazano jeden dzień po terminie 
określonym tym przepisem.  

(dowód: akta kontroli str. 492-533) 

W Urzędzie nierzetelnie weryfikowano otrzymane sprawozdania z działalności ŚDS 
za 2013 r., 2014 r. praz 2015 r., które nie zawierały wszystkich wymaganych danych 
lub dane te były wykazane błędnie. I tak:  

1. W sprawozdaniu za 2013 r. i 2014 r. nie wykazywano informacji dotyczących 
środków finansowych pochodzących z budżetu wojewody przeznaczonych na 
funkcjonowanie ŚDS, a także innych środków pozyskanych na działalność 
bieżącą lub wydatki inwestycyjne, co było obowiązkiem wynikającym § 25 ust. 2 
pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie ŚDS, 

2. W sprawozdaniu za 2013 r., 2014 r. oraz 2015 r. nie wykazano średniej liczby 
uczestników poszczególnych zajęć w ciągu roku, co było obowiązkiem 
wynikającym § 25 ust. 2 pkt 4 ww. rozporządzenia,  

3. W sprawozdaniu za 2014 r. i 2015 r. błędnie wykazywano liczbę osób 
korzystających z usług Domu w roku kalendarzowym, tj. zaniżono o jedną osobę 
w 2014 r. i zawyżono o jedną osobę w 2015 r.  

Wójt Gminy wyjaśnił, że pracownik UG, merytorycznie odpowiedzialny za 
współpracę z organizacjami pozarządowymi, nie zwrócił uwagi na brak niezbędnych 
informacji w sprawozdaniach. 

(dowód: akta kontroli str. 151-155, 492-533) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Z realizacji zadań związanych z wykorzystaniem dodatkowych środków dotacji,  
w tym dwóch otrzymanych na podstawie zawartych umów, Urząd otrzymał 
sporządzone przez ŚDS sprawozdania, w których wykazano m.in.: uzyskane efekty, 
poniesione koszty ogółem, w tym z przyznanej dotacji oraz dołączono wykaz faktur 
potwierdzających wykonanie zadań. Sprawozdania te złożone zostały w terminach 
wynikających z zawartych umów. 

Dodatkowe środki dotacji, otrzymane w 2015 r. w kwocie 528,9 tys. zł wykorzystano 
na:  

− remont elewacji budynku ŚDS – 413,9 tys. zł (izolacja pionowa i pozioma murów 
fundamentowych oraz termoizolacja obiektu), 

− remont ogrodzenia i schodów zewnętrznych w otoczeniu Domu – 75,0 tys. zł, 
w  tym m.in. na: budowę podjazdu dla wózków inwalidzkich; rozliczenie tego 
zadania nastąpiło na podstawie trzech faktur, tj. za wykonanie projektu podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych – 3,3 tys. zł brutto, roboty budowlane – remont 
ogrodzenia i schodów zewnętrznych wraz z podjazdem na wózki inwalidzkie – 
68,9 tys. zł brutto oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania – 1,8 tys. zł brutto. 

Zgodnie z pismem Wojewody z dnia 3 lutego 2015 r., przy realizacji zadania 
związanego z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, nie może być uwzględniana dodatkowa infrastruktura towarzysząca, 
w tym m.in.: parkingi, garaże, ogrodzenia, ogródki, ani też zakup środków 
transportów. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że na podstawie pism kierowanych do Wojewody Warmińsko – 
Mazurskiego, w dniu 3 grudnia 2015 r. podpisano aneks (nr 3) do umowy z dnia  
9 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia w 2015 r. dotacji celowej na finansowanie 
realizacji zadań w ramach ŚDS, którym objęto m.in. wykonanie ww. ogrodzenia.  

  (dowód: akta kontroli str. 284-326, 492-533, 543-552) 

Gmina egzekwowała sporządzenie przez ŚDS właściwych wniosków o przyznanie 
dotacji celowych oraz zawierała umowy na dodatkowe środki z przeznaczeniem na 
zadania inwestycyjne i zakup wyposażenia. Na ogół prawidłowo wydawano decyzje 
kierujące do ŚDS, określając w nich m.in.: okres potrzebny na opracowanie 
indywidualnych planów wspierająco-aktywizujących oraz czas niezbędny do ich 
realizacji. Decyzje te spełniały również wymogi przepisów Kpa. Nieprawidłowo,  
tj. mimo niezałączenia do wniosku zaświadczenia od lekarza psychiatry lub 
neurologa, wydano dwie decyzje kierujące do ŚDS.  

Upoważnieni pracownicy przeprowadzali kontrole wykonania przez ESOPS 
zleconych zadań publicznych. Należy jednak nadmienić, że nierzetelnie 
analizowano sprawozdania z działalności ŚDS (przekazywane następnie 
Wojewodzie), które nie zwierały wszystkich wymaganych informacji.   

  

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 
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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 Kontroli10, wnosi o: 

1. Zapewnienie terminowej, tj. nie rzadziej niż raz na trzy lata, aktualizacji 
obowiązującej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rychliki, 
sporządzonej na lata 2016-2026.  

2. Podjęcie działań w celu prawidłowego wydawania decyzji kierujących do ŚDS. 

3. Rzetelne weryfikowanie wpływających do Urzędu sprawozdań z działalności 
ŚDS.  

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  

Cezary Kasznicki 
główny specjalista kontroli państwowej 

 
 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                      
10 Dz. U. z 2017 r. poz. 524.  
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