
 
 

 
 

  
 
LOL.410.001.18.2017 
P/17/086 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

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 Tomasz Marcinkowski, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LOL/13/2017 
z dnia 18 stycznia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1 - 2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wacław Strażewicz, Starosta Powiatu Giżyckiego 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia1 pozytywnie uwzględnienie potrzeby funkcjonowania 
i rozwijania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
w strategicznych i programowych dokumentach dotyczących pomocy społecznej. 
Należy zaznaczyć, że Powiat Giżycki posiadał podstawowe dane co do liczby osób 
potencjalnie zainteresowanych korzystaniem z powyższych ośrodków, przy czym 
szczegółowe dane w zakresie tych potrzeb zebrano jedynie w przypadku osób  
z chorobą Alzheimera. Zarząd Powiatu, w porozumieniu z działającymi na jego 
terenie środowiskowymi domami samopomocy (dalej: ŚDS), podejmował działania 
w celu pozyskania oraz właściwego wykorzystania dotacji celowych dla zapewnienia 
ich funkcjonowania, standaryzacji i rozwoju, a w ich wyniku (w latach 2014 – 2016)  
o 13 zwiększyła się liczba miejsc w ŚDS. Ponadto, systematycznie sprawowano 
nadzór i kontrolę nad prawidłowością działania ŚDS. Właściwie zorganizowano też 
proces rozpatrywania wniosków o skierowanie do ŚDS i przedłużenie pobytu w tych 
placówkach.  

Jednak w toku kontroli stwierdzono, że nie wszystkie dokumenty organizacyjne ŚDS 
wskazane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 
2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy2 (dalej: rozporządzenie  
w sprawie ŚDS) zostały we właściwym czasie uzgodnione z wojewodą  
i zatwierdzone przez Zarząd Powiatu. Ustalono bowiem, że regulamin organizacyjny 
ŚDS w Giżycku przyjęty przez Zarząd 18 sierpnia 2011 r. nie został uprzednio 
uzgodniony (brak ten usunięto dopiero w lipcu 2015 r.). Ponadto, przekazane przez 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 
2 Dz.U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.  

Ocena ogólna 
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ŚDS w Rynie w listopadzie 2015 r. i uzgodnione z wojewodą - regulamin 
organizacyjny i program działalności zatwierdzono dopiero we wrześniu 2016 r.,  
a plan pracy tego ŚDS na rok 2016 r. (uzgodniony w grudniu 2015 r.) zatwierdzono 
dopiero w listopadzie tego roku. Kontrola wykazała, że chociaż na ogół decyzje 
związane z pobytem w ŚDS były wydawane prawidłowo, to jednak  
w przypadku czterech decyzji (z 16 badanych) w przedmiocie odpłatności za pobyt 
całodobowy oparto się o przepisy mające charakter wewnętrznych wytycznych,  
a w przypadku jednej  pominięto w podstawie prawnej właściwy przepis ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej3 (dalej: ustawa o pomocy społecznej).  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Rozpoznanie potrzeb w zakresie opieki nad osobami z 

zaburzeniami psychicznymi w ramach ŚDS. 
1.1. W diagnozie społecznej, stanowiącej element Powiatowej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Giżyckim na lata 2011 - 20184, 
wskazano przyczyny przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, m.in. ubóstwo, 
długotrwała lub ciężka choroba i niepełnosprawność. Z tego ostatniego powodu  
w 2009 r. przyznano świadczenia społeczne 645 rodzinom (składającym się z 1550 
osób), a z tytułu długotrwałej choroby 461 rodzinom (1100 osób). Liczba osób,  
u których w 2009 r. orzeczono niepełnosprawność wynosiła 1514 osób (w tym 180 
poniżej 16 r.ż.).  Jako najważniejsze przyczyny niepełnosprawności wskazano m.in. 
choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby nowotworowe, urazy, zatrucia  
i wypadki oraz choroby psychiczne. W diagnozie zaznaczono, że z uwagi na brak 
danych statystycznych ZUS i KRUS nie można ustalić pełnej liczby osób 
niepełnosprawnych w powiecie. Zawarte w Strategii dane dotyczące liczby ludności 
Powiatu pochodziły z końca 2009 r., kiedy to liczba ta wynosiła 57.931 osób  
(z tendencją spadkową od 2006 r.), natomiast danych o strukturze wiekowej nie 
podano. Odnośnie funkcjonujących form wsparcia podano m.in., że w ŚDS  
w Giżycku i Rynie przebywały łącznie 52 osoby (2009 r.).  

W Programie Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Giżyckim w latach 
2016 – 20225 (w części „Diagnoza”) wskazano, że według danych na koniec 2014 r. 
ludność Powiatu wynosiła 57.562 mieszkańców, z czego 27,3% było w wieku 
przedprodukcyjnym, 58,6% w wieku produkcyjnym i 14,1% w wieku 
poprodukcyjnym. Stwierdzono, że wśród mieszkańców zauważa się wzrost liczby 
osób, u których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa, trwale lub okresowo, 
utrudnia lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról 
społecznych. Dane dotyczące liczby osób niepełnosprawnych (powyżej 16 r.ż.), tj. 
ogółem 8.851 osób, podano według stanu na koniec 2011 r. W diagnozie tej zawarto 
też dane o liczbie orzeczeń o niepełnosprawności wydanych wobec dzieci  
i młodzieży do 16 r.ż. w 2014 r. (179 orzeczeń). W ww. diagnozie, pośród innych 
podmiotów pomocowych, odnotowano funkcjonowanie ŚDS w Giżycku (od 1 lipca 
2006 r. - w strukturach Domu Pomocy Społecznej w Giżycku) oraz w Rynie (od  

                                                      
3 J.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm. 
4 Uchwalona przez Radę Powiatu w Giżycku uchwałą nr IV/28/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. (zmieniona uchwałą nr 
XVIII.110.2012 z dnia 13 maja 2012 r. oraz uchwałą nr XLIV.253.2014 z dnia 30 października 2014 r.) - zaakceptowana przez 
ośrodki pomoc społecznej z gmin wchodzących w skład Powiatu, tj. Ryn, Miłki, Wydminy, Kruklanki oraz gminę miejską 
Giżycko i gminę wiejską Giżycko 
5 Przyjęty uchwałą nr XVII.115.2016 Rady Powiatu w Giżycku z 25 lutego 2016 r. (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.) 
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2007 r. – utworzony na zlecenie Powiatu przez RYSIPON „Dar Serca”6). Domy te 
dysponowały odpowiednio 37 miejscami (w tym 33 dziennego pobytu i 4 
całodobowego pobytu) oraz 40 miejscami (wyłącznie dziennego pobytu).  

W diagnozie zawartej w poprzednio obowiązującym Programie Wspierania Osób 
Niepełnosprawnych w Powiecie Giżyckim na lata 2008 – 20157, również 
odnotowano liczbę ludności w Powiecie, liczbę osób u których orzeczono 
niepełnosprawność oraz liczbę osób niepełnosprawnych (5081 osób) oraz główne 
przyczyny niepełnosprawności, w tym choroby psychiczne i negatywne skutki  
w zakresie higieny życia i jakości zdrowia psychicznego.  

W powyższych dokumentach nie określono jaka była liczba osób osób cierpiących 
na zaburzenia psychiczne lub niepełnosprawnych z powodu takich zaburzeń. 

Należy zaznaczyć, że Powiat w latach 2014 – 2016 ubiegał się o rozbudowę ŚDS  
w Giżycku o nowe miejsca przeznaczone dla osób z chorobą Alzheimera. We 
wnioskach o dotacje na ten cel powołano się na badania przeprowadzone przez 
uczniów Szkoły Policealnej w 2013 r. z których wynikało, że na terenie Giżycka osób 
z taką chorobą było 151, a w całym powiecie ok. 200 (szerzej o tych wnioskach  
w pkt 2.2. niniejszego wystąpienia). 

(dowód: akta kontroli str. 4 – 60, 61 - 78) 

Jak wyjaśnił Starosta Powiatu Giżyckiego Wacław Strażewicz dane o ilości osób 
potencjalnie zainteresowanych uczestnictwem w ŚDS pozyskano w trakcie spotkań 
z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, których wiedza w tym zakresie 
opierała się o wyniki wywiadów środowiskowych przeprowadzanych na terenie 
powiatu. Ponadto, ŚDS-y prowadziły własne rejestry osób zainteresowanych 
uczestnictwem, a które zgłosiły się do tych placówek. Liczba potrzebujących 
wynosiła, w latach 2014 – 2016, od 5 do 7 osób w przypadku ŚDS w Giżycku i od 10 
do 21 osób w ŚDS w Rynie. 

(dowód: akta kontroli str.79 - 87) 

 

NIK zwraca uwagę na to, że Zarząd Powiatu w kontrolowanym okresie, poza danymi 
na temat liczby osób z chorobą Alzheimera, nie posiadał kompleksowych informacji 
o ilości osób z terenu powiatu giżyckiego potencjalnie zainteresowanych 
korzystaniem z usług świadczonych przez ŚDS. Mając na względzie fakt, że ŚDS 
prowadzone przez Powiat i działające na jego zlecenie przeznaczone były dla 
wszystkich kategorii wymienionych w rozporządzeniu w sprawie ŚDS oznaczało to, 
że Zarząd w znacznej mierze nie posiadał rozpoznania co do liczby osób, którym 
można było zaproponować udzielenie wsparcia poprzez uczestnictwo w ŚDS. Brak 
kompleksowego rozeznania potwierdzają również wyjaśnienia złożone przez Pana 
Starostę.  

   

1.2. W okresie objętym kontrolą Powiat Giżycki był jednostką prowadzącą dla ŚDS 
w Giżycku (funkcjonującego w ramach Domu Pomocy Społecznej), który posiadał 
33 miejsca pobytu dziennego (od grudnia 2014 r., do tego czasu było to 30 miejsc)  
i 4 miejsca pobytu całodobowego. W 2012 r. Zarząd Powiatu zlecił w drodze 
otwartego konkursu prowadzenie ŚDS w Rynie, który posiadał 40 miejsc dziennego 
pobytu (od grudnia 2014 r., do tego czasu było to 30 miejsc). Podmiotem, który 
                                                      
6 Pełna nazwa stowarzyszenia: Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych – RYSIPON „Dar 
Serca” w Rynie 
7 Zatwierdzony uchwałą nr XV/102/2008 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 24 stycznia 2008 r. (zmieniony uchwałą nr XI/68/2011 
z dnia 29 września 2011 r.) 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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wybrano do prowadzenia tego domu było Ryńskie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Integracji Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rynie (dalej: RYSIPON lub 
Stowarzyszenie). ŚDS w Rynie funkcjonował w obiektach należących do 
Stowarzyszenia. Oba ŚDS były przeznaczone dla wszystkich kategorii osób 
wymienionych w § 3 rozporządzenia w sprawie ŚDS i obejmowały typy A, B i C.  

Zarząd Powiatu w dniu 19 października 2012 r. zawarł ze Stowarzyszeniem umowę 
na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, tj. prowadzenie ŚDS w Rynie. 
Umowę zawarto na okres 5 lat (od 22 października 2012 r. do 21 października  
2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 88 – 103 i 104) 

   

1.3. Oba ŚDS funkcjonujące w ramach Powiatu zapewniały uczestnikom, w związku 
z treningiem kulinarnym, co najmniej jeden gorący posiłek dziennie.  Przy czym, 
ŚDS w  Giżycku zapewniał trzy razy w tygodniu dania obiadowe i dwa razy  
w tygodniu dania śniadaniowe, ponadto raz w tygodniu również deser. Uczestnicy 
przebywający w ŚDS całą dobę przygotowywali w ramach treningu wszystkie 
zwyczajowe posiłki, a poza treningiem mieli możliwość przygotowania posiłków  
z udostępnionych przez dom produktów. ŚDS w Rynie zapewniał dwa posiłki 
dziennie (śniadanie i obiad)  Koszt przygotowania posiłków wyniósł: 60,8 tys zł  
w 2014 r. (46 tys. zł w ŚDS w Rynie i 14,8 tys. zł w ŚDS w Giżycku), 57,6 tys. zł  
w 2015 r. (odpowiednio 46 tys. zł i 11,6 tys. zł) oraz 79 tys. zł w 2016 r. (50 tys. zł  
i 19,9 tys. zł). Przy czym, część kosztów wyżywienia w ŚDS w Giżycku została 
pokryta z darów, których wartość w kolejnych latach wyniosła 4,5 tys. zł, 0,6 tys. zł 
oraz 3,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str.105 - 108) 

 

Powiat Giżycki nie posiadał kompleksowego rozpoznania co do liczby osób  
z zaburzeniami psychicznymi  zamieszkujących na jego terenie oraz liczby osób 
potencjalnie zainateresowanych uczestnictwem w ŚDS. Przy czym, należy 
zaznaczyć, że nie dotyczyło to danych o osobach z chorobą Alzheimera, które były 
kompleksowe i aktualne. Pozytywnie  należy ocenić ujęcie w stosownych 
dokumentach strategicznych i programowych potrzeby rozwijania ŚDS na terenie 
Powiatu. 

  

2. Rozdysponowanie i wykorzystanie środków na 
prowadzenie ŚDS. 

2.1. W umowie z 19 października 2012 r. RYSIPON zobowiązało się do 
nieodpłatnego udostępnienia bazy lokalowej do realizacji zadania i wykonywania go 
przez pięć dniu w tygodniu (od godz. 7 do godz. 15) oraz organizacji  
i zabezpieczenia we własnym zakresie przewozu uczestników. Ponadto, 
zobowiązało się do zapewnienia kwalifikowanej opieki zgodnie z odpowiednimi 
przepisami i co najmniej jednego posiłku dziennie. Stowarzyszenie zobowiązano do 
stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych do udzielania 
zamówień na dostawy, towary i roboty budowlane opłacane ze środków 
pochodzących z dotacji. Natomiast Powiat zobowiązał się do przekazywania 
Stowarzyszeniu dotacji celowej na rachunek bankowy zleceniobiorcy w wysokości 
ustalonej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (dalej: Wojewoda),  
z uwzględnieniem zmian w trakcie roku. Stowarzyszenie zostało zobowiązane do 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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wykorzystania dotacji zgodnie z celem umowy, prowadzenia wyodrębnionej 
dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej. RYSIPON został 
zobowiązany do sporządzania i przedkładania sprawozdań wymaganych przez 
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie (dalej: Urząd Wojewódzki) oraz 
sprawozdań określonych w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów 
samopomocy. W umowie przewidziano prawo do kontroli realizacji zadania zarówno 
w jego trakcie, jak i po zakończeniu, obejmujące m.in. badanie dokumentów  
i nośników informacji oraz żądanie ustnych i pisemnych informacji. 

(dowód: akta kontroli str. 90 -94) 

 

2.2. Zarząd Powiatu, w kontrolowanym okresie przedkładał Urzędowi 
Wojewódzkiemu zapotrzebowania na środki finansowe na bieżące funkcjonowanie - 
w wysokości odpowiadającej ustalonej przez Wojewodę kwocie dotacji na jednego 
uczestnika i liczby miejsc statutowych w ŚDS. Ponadto, po zasięgnięciu informacji  
w ŚDS, składano zapotrzebowania na środki związane ze standaryzacją ŚDS oraz 
uruchomieniem w nich nowych miejsc. Kwoty wynikające z zapotrzebowań na środki 
finansowe w zakresie standaryzacji oraz uruchomienia nowych miejsc wynosiły: 
59,3 tys. zł w 2014 r., 136,2 tys. zł w 2015 r. i 55,5 tys. zł w 2016 r. Największe 
kwoty zapotrzebowania dotyczyły: 

− w 2014 r. – zakup krzesła przyschodowego (likwidacja bariery 
architektonicznej), zakup zestawów komputerowych i odnowienie pomieszczeń 
w ŚDS w Giżycku – 56,3 tys. zł, 

− w 2015 r. - modernizacji kotłowni, instalacji systemu p.poż. i zakupu kuchni 
gazowej w ŚDS w Giżycku oraz wykonania wykonania przyłącza gazowego  
i modernizacji kotłowni w ŚDS w Rynie (łącznie 111,1 tys. zł), 

− w 2016 r. – wykonania docieplenia skosów i dachu w Giżycku (21 tys. zł) oraz 
budowy pomieszczenia gospodarczego w Rynie (26,9 tys. zł).     

Zarząd Powiatu co roku składał zapotrzebowania na uruchomienie (pierwotnie 30,  
a w 2016 r. – 27) nowych miejsc dla osób z chorobą Alzheimera przy istniejącym 
ŚDS w Giżycku. Kwoty niezbędne dla przygotowania i wykonania rozbudowy oraz 
wyposażenia budynku oszacowano na: 1.342,8 tys. zł w 2014 r., 1.820,4 tys. zł  
w 2015 r. i 1.730,6 tys.zł w 2016. Wojewoda z uwagi na brak wystarczających 
środków finansowych na utworzenie oraz utrzymanie powyższych miejsc nie wyraził 
zgody na zwiększenie kwoty dotacji dla Powiatu. 

(dowód: akta kontroli str.109 - 191 i 61 – 78, 268 - 284) 

 

Z udzielonych przez Starostę wyjaśnień w kwestii dalszego ubiegania się o środki 
finansowe na utworzenie nowych miejsc w ŚDS z przeznaczeniem na pobyt w nich 
osób z chorobą Alzheimera wynikało, że Powiat ma zamiar nadal wnioskować do 
Wojewody o uzyskanie środków na ten cel, a także o uruchomienie miejsc dla osób 
z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

(dowód: akta kontroli str. 79 - 81) 

      

Zrealizowane kwoty otrzymanych i wydatkowanych dotacji w dziale 852 i rozdziale 
852038,  według sprawozdań kwartalnych Rb-509 wyniosły: 833,7 tys. zł w 2014 r., 

                                                      
8 Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – tak w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra 
Finansów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 



 

7 

1.057,8 tys. zł w 2015 r. oraz 1.181,9 tys. zł w 2016 r. Większość dotacji przypadała 
na par. 2110, przy czym w roku 2014 i 2015 zostały przekazane również dotacje na 
par. 6410, tj. odpowiednio 27 tys. zł oraz 50 tys. zł. Dla porównania wydatki z tytułu 
dotacji otrzymanych w 2013 r. wyniosły 1.285,4 tys. zł. Należy zaznaczyć, że 
pierwotne plany w zakresie powyższych dotacji na poszczególne lata z okresu 2014 
- 2016 (wstępne wysokości kwot podawane przez Warmińsko-Mazurski Urząd 
Wojewódzki) określały ich wysokość następująco: 768 tys. zł, 890,1 tys. zł i 932,4 
tys. zł i obejmowały jedynie par. 2110. W związku z dokonywaną przez Wojewodę 
analizą wykonania budżetu oraz podziałem rezerw celowych z budżetu państwa 
powyższe kwoty uległy zwiększeniu w wyniku: 

− trzech decyzji w 2014 r. o kwotę 65,7 zł ogółem, z czego na par. 6410 
przypadało 27 tys. zł,  

− siedmiu decyzji w 2015 r. o 167,7 tys. zł ogółem, z czego na par. 6410 
przypadło 50 tys. zł (w wyniku przesunięcia z par. 2110 dokonanego na wniosek 
Starosty), 

− czterech decyzji w 2016 r. o 249,5 tys. zł. 

W wyniku tych działań wysokość dotacji przekazanych i wykorzystanych przez 
poszczególne ŚDS wyniosła w przypadku Giżycka 444,6 tys. zł w 2014 r., 539,3 tys. 
zł w 2015 r. i 557,9 tys. zł w 2016 r., a w przypadku Rynu odpowiednio: 389,1 tys. zł, 
518,5 tys. zł oraz 624 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 192 – 227, 228 – 267, 268 - 284) 

  

2.2.1. Powiat Giżycki w badanym okresie zawarł z Wojewodą Warmińsko-
Mazurskim 5 umów w sprawie udzielenia dotacji celowej na finansowanie realizacji 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z rozwojem sieci 
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. w dniu: 

a) 24 czerwca 2014 r. dotyczącej udzielenia dotacji w kwocie 27 tys. zł na pokrycie 
wydatków związanych ze standaryzacją ŚDS w Giżycku (zgodnie z wnioskiem 
Starosty z 30 stycznia 2014 r.), 

b) 16 września 2014 r. o udzieleniu dotacji w kwocie 15 tys. zł na pokrycie wydatków 
związanych z zakupem dodatkowego wyposażenia w związku ze zwiększeniem 
liczby miejsc dziennych w ŚDS w Giżycku (zgodnie z wnioskiem z 30 stycznia  
2014 r.), 

c) 18 listopada 2014 r. o udzieleniu dotacji w kwocie 3 tys. zł na pokrycie wydatków 
związanych z zakupem wyposażenia do ŚDS w Rynie (zgodnie z wnioskiem z 21 
października 2014 r.), 

d) 9 czerwca 2015 r. o udzieleniu dotacji na pokrycie wydatków związanych  
z wykonaniem prac remontowych oraz zakupem wyposażenia do ŚDS w Giżycku  
w kwocie ogółem 103,2 tys. zł, z tego 53,2 tys. zł na wykonanie prac remontowych 
(w ramach par. 2110, rozdz. 85203) i 50 tys. zł na zakup wyposażenia w ramach 

                                                                                                                                       
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.). Zgodnie z załącznikiem nr 3 do tego 
rozporządzenia w par. 211 ujmuje się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, a w par. 641 – dotacje celowe 
przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez powiat  
9 Mowa o sprawozdaniach o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz o sprawozdaniach o wydatkach związanych z 
wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 
ustawami  
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środków inwestycyjnych (par. 6410 ww. rozdziału) – zgodnie z wnioskami z 24 
lutego, 24 lipca, 8 września i 15 czerwca 2015 r. 

e) 9 czerwca 2015 r. o udzieleniu dotacji na pokrycie wydatków związanych  
z wykonaniem prac remontowych oraz zakupem wyposażenia do ŚDS w kwocie 
33,1 tys. zł (par. 2110, rozdz. 85203) – zgodnie z wnioskiem z 24 lutego 2015 r.10 

W umowach zawartych w 2014 roku określono obowiązki Powiatu w zakresie 
przeznaczenia dotacji (na finansowanie wydatków określonych we wniosku, również 
poniesionych przed podpisaniem umowy, ale po dacie decyzji o przyznaniu dotacji) 
oraz sposobu ich wykorzystania poprzez zapłatę za zrealizowanie dotowanego 
zadania (w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2014 r.). Zobowiązano też 
Powiat do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo księgowej  
i ewidencji księgowej oraz przedłożenia do 15 stycznia 2015 r. sprawozdania  
z rozliczenia dotacji (na formularzu załączonym do umowy). W umowach tych 
określono też zasady sprawowania kontroli prawidłowości wykonywania zadania 
przez Wojewodę, zwrotu niewykorzystanych środków dotacji lub dotacji 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej nienależnie oraz sposób 
rozwiązania umowy. W umowach tych zaznaczono, że w przypadku ŚDS 
prowadzonych przez JST do zamówień na dostawy i usługi opłacane ze środków 
pochodzących z dotacji stosuje się ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych.  

Odpowiednie zapisy – podobne do powyższych – zawarto również w umowach  
z 2015 r., przy czym doprecyzowano, że przez wykorzystanie dotacji rozumie się 
zapłatę za zrealizowanie zadania, na które dotacja jest udzielona. Dodatkowo, na 
Powiat nałożono zobowiązanie do zapewnienia funkcjonowania ŚDS, którego 
standaryzacja i plany rozwojowe finansowane są ze środków z budżetu państwa, 
przez minimalny okres 40 lat jeżeli w ramach dotacji finansowane były wydatki na 
budownictwo inwestycyjne lub 15 lat jeśli z dotacji finansowane były inne wydatki 
niezwiązane z budownictwem inwestycyjnym. Niedotrzymanie tych okresów 
związane było z zapłatą kary umownej proporcjonalnej do stosunku pomiędzy 
brakującym, a wymaganym okresem minimalnej trwałości. 

Sprawozdania z wykorzystania ww. dotacji zostały pracowane przez ŚDS-y  
w Giżycku i Rynie oraz przedłożone Starostwu przed 15 stycznia roku 
następującego po roku, w którym udzielono dotacji. Sprawozdania składano  
w układzie zgodnym z określonym w załącznikach do umów, dokonując opisu 
zrealizowanego zadania oraz określając kwotę i rodzaj wydatków poniesionych  
w ramach zadania, a także zestawiając faktury potwierdzające poniesienie 
wydatków. 

W 2016 r. w ramach środków na funkcjonowanie ŚDS w Giżycku wykonał 
docieplenie ścian i poodasza (za 27,5 tys. zł),  a ŚDS w Rynie – remont łazieki dla 
niepełnosprawnych (17,9 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 285 – 354 i 573 – 580, 647 - 651) 

 

Powiat Giżycki zgodnie z przeznaczeniem wykorzystał dotacje celowe na zadanie 
prowadzenia i rozwoju ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz przedłożył na tą okoliczność stosowne sprawozdania. Powiat w porozumieniu  

                                                      
10 Numery umów w kolejności ich wymienienia: PS-I.3146.6.17.12.2014 (zmieniona aneksem z 3 grudnia 2014 r.), PS-
I.3146.6.17.31.2014, PS-I.3146.6.17.57.2014, PS-I.3146.3.47.2015 (zmieniona czterema aneksami z 2015 r. w dniu 6 lipca, 20 
sierpnia, 13 października, 30 listopada i  aneksem z 22 września 2016 r.), PS-I.3146.3.48.2015 (zmieniona aneksem z 22 
września 2016 r.)  

Ocena cząstkowa 
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z działającymi na jego terenie ŚDS zgłaszał zapotrzebowanie na środki konieczne 
do ich standaryzacji i rozwoju. 

 

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

3.1. Zarząd Powiatu zatwierdził dokumenty wskazane w § 4 ust. 2 rozporządzenia  
w sprawie ŚDS, tj. w przypadku: 

− ŚDS w Rynie w dniu 19 września 2016 r. zatwierdzono regulamin organizacyjny 
z 6 listopada 2015 r. (uzgodniony z Wojewodą 27 października 2015 r.) oraz 
odrębne dla typów A, B i C programy działalności z 4 sierpnia 2015 r. 
(uzgodnione 26 października 2015 r.). Roczne plany pracy na rok 2014, 2015, 
2016 zostały po uzgodnieniu z Wojewodą zatwierdzone  odpowiednio:  
20 stycznia 2014 r., 10 grudnia 2014 r. i 24 listopada 2016 r.  

− ŚDS w Giżycku – program działalności został zatwierdzony przez Zarząd 
Powiatu w dniu 3 czerwca 2011 r. (po uzgodnieniu przez wojewodę 18 kwietnia 
2011 r.), a roczne plany pracy na lata 2014, 2015 i 2016 (po uzgodnieniu) 
zostały zatwierdzone uchwałami Zarządu Powiatu odpowiednio: 20 stycznia,  
30 grudnia 2014 r. i 15 lutego 2016 r.  

Regulamin organizacyjny ŚDS w Giżycku stanowił załącznik nr 2 do uchwały 
Zarządu Powiatu w Giżycku nr 88/2011 z 18 sierpnia 2011 r. dotyczącej regulaminu 
organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Giżycku11.  

Starostwo dysponowało również statutem ŚDS w Rynie12, natomiast ŚDS w Giżycku 
był wskazany w Statucie Domu Społecznej w Giżycku jako ŚDS dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujący w strukturze DPS13. 

(dowód: akta kontroli str. 355 - 438 i 95 - 103) 

3.2. Załatwianiem spraw dotyczących kierowania osób na pobyt w ŚDS (dzienny 
oraz całodobowy), przedłużenia tego pobytu lub zmian w tym zakresie, a także 
ustalaniem odpłatności z tytułu pobytu zajmowało się Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Giżycku (dalej: PCPR). Decyzje w tych sprawach wydawał  
z upoważnienia Starosty Dyrektor PCPR.   

Z wyjaśnień złożonych przez Dyrektora PCPR wynikało, że w latach 2014 - 2015 
kierowano uczestników do ŚDS na bieżąco. Natomiast na koniec 2016 r. 
odnotowano jedną osobę oczekującą i wpisano do odpowiedniego rejestru. 

(dowód: akta kontroli str. 439, 440 - 444) 

W latach 2014 – 2016 Dyrektor PCPR wydał z upoważnienia Starosty 51 decyzji  
o skierowaniu do ŚDS (na okres do trzech miesięcy), 127 decyzji o przedłużeniu 
pobytu oraz 69 decyzji o skierowaniu na pobyt całodobowy. Badaniu kontrolnemu 
poddano 14 decyzji o skierowaniu do ŚDS na okres do trzech miesięcy oraz 25 
decyzji o przedłużeniu pobytu, a także 16 decyzji o skierowaniu na pobyt 
                                                      
11 Jak wynika z uchwały Zarządu Powiatu nr 137.2015 z 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Giżycku. 
12 Statut ŚDS przy ww. stowarzyszeniu przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 05/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r., 
zmieniony uchwałą Zarządu nr: 11/2012 z 22 października 2012 r. (dotycząca umowy na podstawie, której funkcjonuje ŚDS), 
18/2013 z 25 listopada 2013 r. (zwiększenie liczby osób dla których jest przeznaczony do 30) i 24/2014 z 20 grudnia 2014 r. 
(zwiększenie liczby osób do 40).  
13 Par. 2 ust. 3 Statutu Domu Pomocy Społecznej w Giżycku nadanego uchwałą nr XLIV/256/2010 Rady Powiatu w Giżycku z 
dnia 26 sierpnia 2010 r. (zmiana na podst. uchwały Rady Powiatu nr X/61/2011 z dnia 1 września 2011 r.) 

Opis stanu 
faktycznego 
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całodobowy (w tym ostatnim przypadku wraz z decyzjami dotyczącymi odpłatności 
za pobyt). 

W wyniku badania dokumentacji związanej z wydawaniem decyzji o skierowaniu na 
pobyt dzienny w ŚDS stwierdzono, że decyzje te wydawano na wniosek osoby 
zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego, na czas określony - nie przekraczający 
trzech miesięcy. Przed wydaniem decyzji zgromadzono dokumentację w postaci 
odpowiednich zaświadczeń lekarza psychiatry i/lub lekarza neurologa, zaświadczeń 
wystawionych przez lekarza rodzinnego, aktualnych rodzinnych wywiadów 
środowiskowych oraz orzeczeń o niepełnosprawności (o ile zostały wydane). 

Badanie decyzji o przedłużeniu pobytu dziennego w ŚDS, w tym wydanych  
w związku z upływem czasu obowiązywania decyzji badanych w powyższej próbie 
wykazało, że decyzje w tych sprawach wydawano na wniosek uczestnika, a także 
na wniosek kierownika ŚDS (Giżycko) lub wniosek zespołu wspierająco-
aktywizującego (Ryn). Przy czym, wnioski kierowane przez ŚDS w Rynie nie 
zawierały uzasadnienia, a wnioski kierownika ŚDS w Giżycko uzasadniano faktem 
dokonania oceny możliwości uczestnika oraz tym, że  dalszy pobyt niezbędny jest 
na czas realizacji planu postępowania wspierająco-aktywizującego. Decyzje 
wydawano na czas określony wynoszący od jednego miesiąca do czterech lat 
(większość, tj. 18 z 25 wydano na okres powyżej jednego roku). Do dokumentacji 
dołączano również aktualizację wywiadu środowiskowego (za wyjątkiem jednej 
sprawy z 2014 r., w której jednak od poprzedniego wywiadu upłynęło nie więcej, niż 
6 miesięcy).  

W wyniku badania dokumentacji decyzji o skierowaniu na pobyt całodobowy 
ustalono, że odbywało się ono na wniosek kierownika ŚDS oraz uczestnika. Na ogół 
skierowania takie wystawiano w związku z potrzebą przeprowadzenia treningu 
samoobsługi i umiejętności społecznych w ramach indywidualnego planu 
postępowania wspierająco-aktywizującego. Przy czym, w dwóch przypadkach pobyt 
ten był związany z sytuacją życiową uczestnika, tj. czasową niemożnością 
zapewnienia opieki nad uczestnikiem ze strony rodziny. W związku z wydaniem 
badanych decyzji zgromadzono dokumentację w postaci wniosków uczestników  
i kierownictwa ŚDS oraz aktualizacji wywiadu środowiskowego. 

Badanie decyzji związanych z ustaleniem odpłatności za pobyt całodobowy 
wykazało, że dokumentacja tych spraw zawierała umotywowane wnioski 
uczestników o zwolnienie z odpłatności, a w jednym przypadku o jej umorzenie. 
Podstawę prawną wydania decyzji w tym zakresie były przepisy art. 51b ust. 3 i 6 
oraz art. 64 ustawy o pomocy społecznej. W czterech przypadkach w uzasadnieniu 
prawnym wskazano też przepisy zarządzenia dyrektora PCPR nr 5.2014. W trzech 
przypadkach odmówiono zwolnienia z odpłatności lub jej umorzenia uzasadniając to 
wysokością dochodu uczestnika. Jako faktyczną podstawę decyzji o całkowitym lub 
częściowym (50%) z odpłatności wskazywano najczęściej stan zdrowia  
i niepełnosprawność wnioskodawcy.  

Wszystkie zbadane decyzje zawierały elementy wskazane w art. 107 § 1 Kpa, tj. 
oznaczenie organu, który je wydał, datę wydania, oznaczenie strony, powołanie 
podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz podpis  
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do 
wydania decyzji, a także pouczenie o trybie złożenia odwołania. Decyzje te zostały 
wydane po upływie nie więcej, niż jednego miesiąca od wpływu wniosku, za 
wyjątkiem jednej sprawy, gdzie z uwagi na konieczność uzgodnienia możliwości 
transportu uczestnika termin ten był dłuższy (o przyczynach tej sytuacji 
powiadomiono wnioskodawcę). 
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(dowód: akta kontroli str. 445 - 458) 

 

3.3. W badanym okresie zarówno ŚDS w Giżycku, jak i ŚDS w Rynie były raz do 
roku kontrolowane przez pracowników PCPR. Przedmiotem kontroli w 2014 r. były 
kwalifikacje zawodowe pracowników. W wyniku obu tych kontroli nie stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego 
pracowników, którzy w swoich zakresach obowiązków mieli prowadzenie treningów 
umiejętności społecznych. Stwierdzono też, że kierownicy ŚDS spełniali wymogi 
dotyczące wykształcenia i stażu pracy. W 2015 r. ŚDS w Rynie skontrolowano  
w zakresie realizacji usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów 
samoobsługi i treningów umiejętności społecznych. Z protokołu tej kontroli wynikało, 
że tym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. Zakres kontroli przeprowadzonej 
w ŚDS w Giżycku w 2015 r. obejmował realizację treningów całodobowych. W jej 
wyniku nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrole ww. domów w 2016 r. dotyczyły 
planów postępowań wspierająco-aktywizujących uczestników oraz dokumentów 
organizacyjnych - statutu, regulaminu i programu działalności. W wyniku tych 
kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono, poza mniejszą od faktycznej liczbą miejsc 
w regulaminie ŚDS Giżycku.  

(dowód: akta kontroli str. 459 - 524) 

Starosta w odpowiedzi na pytanie o przyczyny nieobjęcia zakresem powyższych 
kontroli kwestii prawidłowości wykorzystania pochodzących z dotacji środków na 
utrzymanie i rozwój ŚDS oraz  rzetelności sprawozdań w tym zakresie wyjaśnił, że 
pracownicy PCPR nie posiadają wiedzy potrzebnej do prowadzenia kontroli pod 
kątem finansowym. Kontrole w ŚDS były związane ze sprawowaniem nadzoru 
merytorycznego. W Starostwie istniało stanowisko ds. audytu i kontroli. W latach 
2014 – 2016 pracownik zatrudniony na tym stanowisku realizował audyty i kontrole 
jednostek organizacyjnych powiatu oraz kontrole wykorzystania dotacji na realizację 
zadań publicznych przyznawanych w ramach konkursów ofert. Jednak  
w powyższym okresie w planach audytu i kontroli nie przewidziano kontroli środków 
przeznaczonych na utrzymanie i rozwój ŚDS. 

(dowód: akta kontroli str. 79 - 81) 

3.3.1. W latach 2014 – 2016 dwie kontrole ŚDS przeprowadzili również upoważnieni 
pracownicy Urzędu Wojewódzkiego. Zakres kontroli kompleksowej ŚDS w Giżycku 
w 2014 r. obejmował jego funkcjonowanie, standard świadczonych usług i zgodność 
kwalifikacji pracowników z wymogami. Z wystąpienia pokontrolnego z dnia 3 lipca 
2015 r. wynikało, że nie został uzgodniony z Wojewodą regulamin organizacyjny 
domu i wprowadzone do niego zmiany. Stwierdzono, że zarówno ten regulamin, jak  
i regulamin całodobowego pobytu zawierają zapisy określające czas pobytu  
w sposób nie znajdujący uzasadnienia w przepisach powszechnie obowiązujących. 
Ponadto, w jednym przypadku stwierdzono, że zespół wspierająco-aktywizujący nie 
odniósł się do niezrealizowania przez uczestnika powtarzanych zaleceń co do 
oodbycia treningu całodobowego. Odnotowano też, że jeszcze w toku kontroli 
usunięto barierę architektoniczną (schody wewnętrzne) poprzez zakup schodołazu.  
Zalecono uzgodnienie regulamimu organizacyjnego z Wojewodą i wprowadzenie do 
niego stosownych zmian oraz podjęcie działań w celu realizacji założeń 
indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego. W 2016 r. 
przeprowadzono kontrolę kompleksową ŚDS w Rynie, której zakres był zbieżny  
z zakresem wyżej opisanej kontroli. Z protokołu tej kontroli (podpisanego 8 lutego 
2017 r.) wynikało, że harmonogram dowożenia uczestników nie każdemu umożliwiał 
korzystanie z zajęć przez co najmniej 6 godzin dziennie. Stwierdzono też pewne 
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braki w dziennikach pracy zespołu wspierająco-aktywizującego (brak tematyki zajęć 
i podpisu osoby je prowadzącej). Ponadto, odnotowano zły stan techniczny łazienki 
przeznaczonej dla osób poruszających się na wózkach.    

(dowód: akta kontroli str. 496 - 524) 

3.4. W badanym okresie pracownicy Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili dwie 
kontrole, których zakresem objęto m.in. wykorzystanie środków przeznaczonych na 
funkcjonowanie i rozwój infrastruktury ŚDS. 

W czerwcu 2014 r. w ramach kontroli kompleksowej PCPR14 skontrolowano sposób 
realizacji zadania w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków 
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Analizie poddano prawidłowość 
decyzji związanych z kierowaniem i pobytem w ŚDS. Stwierdzone nieprawidłowości 
dotyczyły niewłaściwego czasu (cztery miesiące) na jaki wydano decyzje osobie, 
która o skierowanie wystąpiła po raz pierwszy. Inne nieprawidłowości dotyczyły 
naruszenia 6-miesięcznego terminu aktualizacji wywiadu środowiskowego lub braku 
takiego wywiadu przy wydawaniu decyzji o przedłużeniu okresu skierowania do 
ŚDS. W styczniu i lutym 2016 r. została przeprowadzona kontrola Starostwa  
w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu 
państwa oraz wykonanie dochodów budżetu państwa w 2015 roku. Kontrola nie 
wykazała nieprawidłowości w zakresie prawidłowości i rzetelności danych zawartych 
w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-50 (ocena pozytywna) - zarówno pod względem 
zgodności z ewidencją księgową, jak i sprawozdaniami jednostek oraz 
terminowości. Pozytywnie oceniono również prawidłowość wykorzystania dotacji 
celowych z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych  
z zakresu administracji rządowej. Tak samo oceniono wykorzystanie dotacji na 
realizację zadań własnych Powiatu, udzielanie zamówień publicznych i ustalania 
należności z tytułu dochodów budżetu państwa, terminowości ich pobierania oraz 
przekazywania. 

Z wyjaśnień udzielonych przez Starostę na pytanie dotyczące sposobu weryfikacji 
prawidłowości przedkładanych przez ŚDS sprawozdań z wykonania wydatków 
ponoszonych ze środków dotacji celowej wynikało, że wydatki ŚDS w Giżycku  
i Rynie sprawdzane są w Wydziale Finansowym Starostwa, w kwotach ogólnych, 
pod kątem zgodności z planem finansowym i kwotami przekazanych dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 525 – 552, 79 - 81) 

3.5. W Starostwie oraz w PCPR nie odnotowano skarg na sposób funkcjonowania 
ŚDS lub tryb kierowania do nich. 

(dowód: akta kontroli str. 553) 

3.6. ŚDS w Giżycku i Rynie przedkładały Starostwu sprawozdania w zakresie 
wykorzystania dotacji, tj. sprawozdania jednostkowe Rb-50 (Giżycko)  
i sprawozdania  z realizacji zadania publicznego realizowanego na podstawie 
umowy zawartej z Powiatem (Ryn). Ponadto, oba ŚDS sporządzały i składały  
w Starostwie sprawozdania z działalności za rok poprzedni (do 15 lutego roku 
następnego), a zawierające elementy wskazane w § 25 ust. 2 rozporządzenia  
w sprawie ŚDS.  

Z powyższych sprawozdań wynikało m.in., że: 

− w ŚDS w Giżycku w 2014 r. w zajęciach uczestniczyło 36 osób w ramach 
pobytu dziennego i 21 osób w miejscach całodobowego pobytu, a 5  osób 

                                                      
14 Dotyczącej zakresu i sposobu realizacji zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodności 
zatrudnienia pracowników z ustawowymi wymogami kwalifikacyjnymi 
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zaprzestało uczestnictwa w trakcie roku. W 2015 r. było to odpowiednio 37 i 26 
osób (w tym 8 dwukrotnie) oraz 5 osób zaprzestało uczestnictwa. W 2016 r.  
w zajęciach uczestniczyło 37 osób (bez dalszego wyszczególnienia), z czego 
cztery zaprzestały uczestnictwa. Średnia frekwencja w poszczególnych latach 
wyniosła 74,1%, 77,8% i 74,94%,  

− w ŚDS w Rynie ogólna liczba uczestników do końca listopada 2014 r. wynosiła 
30 osób, a od grudnia tegoż roku - 40,  z czego 5 osób zaprzestało 
uczestnictwa. W 2015 r. było to odpowiednio 40 i 8 osób, a w 2016 r. – 50 i 10. 
Średnia frekwencja w powyższych latach wynosiła 82,47% (rok 2014 i 2015) 
oraz 79,49%.  

W powyższych sprawozdaniach wykazano również źródła finansowania działalności 
ŚDS, tj. kwoty otrzymane z budżetu Wojewody (zgodne z kwotami wynikającymi ze 
sprawozdań Rb-50). ŚDS w Rynie poza środkami z powyższych dotacji uzyskiwał 
też środki z innych źródeł (PFRON, Powiatowy Urząd Pracy), tj. 13 tys. zł w 2016 r. 

Starosta odnośnie tego czy analizowano treść sprawozdań merytorycznych 
składanych corocznie przez ŚDS wyjaśnił, że zgodnie z przepisami merytoryczny 
nadzór nad ŚDS sprawuje w jego imieniu PCPR. W związku z tym to jego 
pracownicy otrzymują upoważnienia do kontroli, których zakres obejmuje również 
zagadnienia wskazywane w powyższych sprawozdaniach. W razie stwierdzenia 
nieprawidłowości do danego podmiotu kierowane są zalecenia pokontrolne. 

(dowód: akta kontroli str. 554 – 651, 79 -81) 

 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Dyrektor PCPR w dniu 25 kwietnia 2014 r. (z mocą obowiązującą od 1 marca 
2014 r.) wydał zarządzenie nr 5.2014 w sprawie zwalniania częściowego lub 
całkowitego z odpłatności za pobyt w ŚDS w Giżycku – miejsca 
całodobowego pobytu – w związku z całodobowym treningiem samoobsługi  
i umiejętności społecznych. Zarządzenie to zostało uchylone z dniem  
7 czerwca 2016 r. W zarządzeniu tym wskazano, że poza wystąpieniem co 
najmniej jednej z przesłanek do zwolnienia z odpłatności, określonych w art. 
64 ustawy o pomocy społecznej, będzie też brana pod uwagę sytuacja 
dochodowa uczestnika. Zakres zwolnienia został uzależniony od wysokości 
dochodu uczestnika w stosunku do kryterium dochodowego wynikającego  
z ww. ustawy. Dochód nie przekraczający tego kryterium lub 
nieprzekraczający jego 250% umożliwiał całkowite lub częściowe (50%) 
zwolnienie z odpłaności. Dochód przekraczający 250% kryterium powodował 
brak zwolnienia. Przepisy ww. zarządzenia były podstawą wydania ogółem 
26 decyzji w przedmiocie zwolnienia z odpłatności za pobyt całodobowy.  

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że zarządzenie to miało charakter wewnętrznych 
wytycznych, dlatego nie wskazywano go w podstawie prawnej wydanych 
decyzji, a jedynie w ich uzasadnieniu (w celu poinformowania  
o okolicznościach faktycznych). Mając na uwadze, że art. 64 ustawy  
o pomocy społecznej nie zawiera wszystkich okoliczności, w których można 
zwolnić uczestnika z odpłatności dopuszczalne było wzięcie pod uwagę 
również sytuacji majątkowej uczestnika. Mieści się to w granicach uznania 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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organu związanego z wydawaniem decyzji administracyjnych i stanowisko 
takie potwierdziło też Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie15.  

NIK nie kwestionując tego, że wydawanie decyzji w kwestii zastosowania 
zwolnienia z odpłatności może zawierać element uznaniowości zauważa 
jednak, że organem je wydającym był dyrektor PCPR, a ich adresatem 
uczestnicy ŚDS, lecz nie pracownicy PCPR, a to jedynie do nich skierowane 
było powyższe zarządzenie. Ponadto, zarządzenie to wiązało wysokość 
zwolnienia jedynie z dochodami uczestnika, lecz pomijało wpływ innych 
okoliczności (koszty, straty) na całokoształt jego sytuacji majątkowej.  

    (dowód: akta kontroli str. 652 – 655, 440 - 444) 

 
2. W decyzji nr PCPR.SPS.6136.33.2016 z 16 listopada 2016 r.  

o odmowie umorzenia należności i rozłożeniu na raty odpłatności z tytułu 
całodobowego pobytu w ŚDS, nie wskazano jako podstawy prawnej przepisu 
art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, który określa przesłanki do 
odstąpienia od żądania zwrotu opłat wynikających z tej ustawy, odroczenia 
ich płatności lub rozłożenia na raty.  

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że z uwagi na to, iż do wniosku o zwolnienie nie 
przychylono się i ustalono odpłatność za pobyt, nie wskazano powyższego 
przepisu. 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień NIK zauważa, że powyższy przepis 
nie stanowi jedynie o możliwości umorzenia, odroczenia płatności lub ich 
rozłożenia na raty, lecz określa także przesłanki (okoliczności) 
upoważniające do zastosowania ulg tego rodzaju. Dlatego, zdaniem NIK, 
przy rozpatrywaniu wniosku w tym zakresie konieczne było zbadanie czy  
w  konkretnej sytuacji nie zachodzą szczególne okoliczności umorzenia 
wskazane w art. 104 ust. 4. 

(dowód: akta kontroli str. 656 – 657, 440 - 444) 

3. W dniu 9 listopada 2015 r. kierownik ŚDS w Rynie przedłożył Staroście do 
zatwierdzenia, uzgodniony z wojewodą, regulamin organizacyjny i program 
działności domu, jednak dokumenty te zostały zatwierdzone przez Zarząd 
Powiatu dopiero 19 września 2016 r. 

Starosta wyjaśnił, że wynikało to z wątpliwości prawnej czy dokumenty te 
powinny zostać zatwierdzone przez Zarząd Powiatu, czy przez zarząd 
stowarzyszenia. Niemniej jednak obowiązku tego dopełniono. 

4. Roczny plan pracy ŚDS w Rynie na rok 2016 został uzgodniony z wojewodą 
w dniu 9 grudnia 2015 r., lecz zatwierdzenie planu przez Zarząd Powiatu 
nastąpiło dopiero 24 listopada 2016 r.  

Z wyjaśnień Starosty wynikało, że było to spowodowane niezamierzonym 
przeoczeniem. 

5. Regulamin organizacyjny ŚDS w Giżycku przyjęty przez Zarząd Powiatu 
uchwałą nr 88/2011 z 18 sierpnia 2011 r. nie został w latach 2011 – 2015 (do 
24 lipca) uzgodniony z wojewodą.  

                                                      
15 Z załączonego do wyjaśnienia stanowiska  Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z 24 lipca 
 2014 r., dotyczącego omawianego zarządzenia wynikało, że w ocenie SKO stosowanie przepisu art. 64 opiera się na 
zasadzie uznaniowości. Poza tym, zarządzenie to ma charakter „wytycznych” dyrektora skierowanych do pracowników 
jednostki. Zaznaczono jednak, że Kolegium nie ma kompetencji do badania upoważnienia do wydawania takich zarządzeń. 
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Starosta wyjaśnił, że uzgodnienie takie nastąpiło 24 lipca 2015 r., po 
ustaleniach kontroli przeprowadzonej w ŚDS przez służby Wojewody. 

(dowód: akta kontroli str. 658 - 659) 

 

 

W badanych decyzjach związanych ze skierowaniem do ŚDS i pobytem  
w tych placówkach oraz odpłatnością za pobyt nie zamieszczano pouczenia  
o obowiązku informowania organu przez świadczeniobiorców o zmianach  
w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej wiążącej się z podstawą 
przyznania świadczeń, wynikającym z art. 109 ustawy o pomocy społecznej.  
Powodem tej sytuacji był, jak wyjaśnił Dyrektor PCPR fakt, że zgodnie z art. 107  
ust. 4 sytuacja każdego uczestnika była weryfikowana na drodze wywiadu 
środowiskowego nie rzadziej, niż co 6 miesięcy oraz w przypadku każdej zmiany 
danych zawartych w wywiadzie. 

NIK zwraca jednak uwagę, że w praktyce do zmian sytuacji życiowej 
świadczeniobiorców może dochodzić z większą częstotliwością, niż wskazana  
w powyższym przepisie. Stąd pouczenie o istnieniu obowiązku wynikającego z art. 
109 może pozwolić świadczeniobiorcom na ograniczenie ewentualnych 
konsekwencji jego  niedopełnienia.  

 

 

Powiat Giżycki jako jednostka prowadząca i zlecająca prowadzenie ŚDS zatwierdził 
regulamin organizacyjny ŚDS w Giżycku, pomimo braku wymaganego uzgodnienia 
tego dokumentu z wojewodą. Ponadto, ze znacznym opóźnieniem zatwierdzono 
część dokumentów organizacyjnych ŚDS w Rynie. Proces wydawania decyzji 
administracyjnych związanych z pobytem w ŚDS był na ogół prawidłowy, przy czym 
niektóre z tych decyzji były wydane w oparciu o niewłaściwe podstawy prawne. 
Pozytywnie należy ocenić fakt sprawowania systematycznego nadzoru nad 
działalnością ŚDS oraz terminowego składania wymaganych sprawozdań.  

 

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 Kontroli16, wnosi o: 

1. Dokonanie kompleksowej diagnozy dotyczącej liczby osób z zaburzeniami 
psychicznymi w Powiecie Giżyckim w celu oszacowania potencjalnych potrzeb 
związanych z korzystaniem z usług ŚDS. 

2. Uwzględnienie w podstawie prawnej decyzji w przedmiocie umorzenia, 
odroczenia lub rozłożenia płatności na raty przepisów ustawowych z tego 
zakresu. 

3. Podjęcie działań w celu wyeliminowania zbędnej zwłoki w zatwierdzaniu 
regulaminów organizacyjnych, programów działalności i rocznych planów pracy 
ŚDS.  

 
                                                      
16 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm. 
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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 6 marca 2017 r. 

  

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler  
 Tomasz Marcinkowski 

Doradca prawny 
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