
 
 

 
 

 
 
LOL.410.001.05.2017 
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 Rafał Dmytrenko - specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr LOL/34/2017 z dnia 
20.02.2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 76J, 
11-400 Kętrzyn dalej „ŚDS” lub „Ośrodek”. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dagmara Iwaniuk - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy. 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

ŚDS posiadał wszystkie dokumenty organizacyjne niezbędne do jego 
funkcjonowania, tj. statut oraz uzgodniony z Wojewodą i zatwierdzony przez 
Burmistrza regulamin organizacyjny, program działalności i roczne plany pracy. 
Kadra zatrudniona w ŚDS posiadała kwalifikacje i staż pracy wymagane 
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w 
sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy2 (dalej: „rozporządzenie w sprawie 
ŚDS”). Uczestnikom świadczono pełen zakres usług przewidziany w indywidualnych 
planach postępowania wspierająco-aktywizującego, który obejmował zarówno 
treningi funkcjonowania w życiu codziennym, jak również treningi umiejętności 
interpersonalnych.  

Ośrodek prawidłowo składał do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego meldunki,  
w których wykazywał faktyczną liczbę osób uczestniczących w zajęciach. Stanowiły 
one podstawę do otrzymania dotacji na biężącą działalność ŚDS. Otrzymane od 
Wojewody dotacje celowe zostały wykorzystane wyłącznie na zadania związane  
z rozwojem ośrodka, tj. remonty i zakup wyposażenia. ŚDS w sposób terminowy 
składał sprawozdania roczne z działalności oraz z wykorzystania dotacji celowych. 
Oględziny przeprowadzone w ŚDS wykazały, że budynek Ośrodka spełniał 
standardy świadczonych usług, określone w § 18 rozporządzenia w sprawie ŚDS. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. ŚDS został utworzony w 2010 r. jako wyodrebniona jednostka organizacyjna 
Gminy Miejskiej Kętrzyn w celu realizacji zadań zleconych przez administrację 
rządową w ramach pomocy społecznej. Jest on ośrodkiem wsparcia typu A, B 
 i C, tj.  dla osób zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo oraz osób 
                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna lub ocenę opisową. 
2 Dz.U. z 2010 r. Nr 238 ,poz.1586 ze zm. 

Ocena ogólna1 

Opis stanu 
faktycznego 



 

3 

wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, przeznaczonym 
dla osób pełnoletnich obojga płci. Liczba uczestników ŚDS była zgodna z § 5 
rozporządzenia w sprawie ŚDS3 i wynosiła 60 osób. Ośrodek działał jako placówka 
dziennego pobytu czynna przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie – od 7.30 do 
15.30. 

Ogólna liczba uczestników korzystających z ŚDS w 2014 r. wynosiła 60 na początku 
roku i 75 osób na koniec roku. W 2015 r. liczby te wyniosły odpowiednio 60 i 78 
uczestników, a w 2016 r. – 60 i 76 uczestników. Statutowa liczba 60 uczestników 
ŚDS nie została faktycznie przekroczona. Podawane wyższe liczby uczestników  
w roku sprawozdawczym spowodowane były fluktuacją uczestników. W badanym 
okresie najliczniejszą grupą wiekową wśród uczestników były osoby w przedziale 
wiekowym 61 i więcej lat (36 osób w 2014 r., 38 w 2015 r. i 39 w 2016 r.). Najmłodsi 
uczestnicy byli w wieku 24 lat (2 osoby w 2014 i jedna w 2016 r.). Najstarszy 
uczestnik miał 91 lat (stan na 2016 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 3-17 i 400) 

ŚDS posiadał Statut, nadany w dniu 2 czerwca 2011 r. uchwałą Rady Miejskiej  
w Kętrzynie, w którym określono m.in. rodzaj ośrodka. Zgodnie ze Statutem, 
wewnętrzną organizację oraz zasady funkcjonowania miał określać Regulamin 
Organizacyjny, opracowany przez kierownika ŚDS. W dniu 17 czerwca 2013 r. 
kierownik ŚDS wprowadził (zarządzeniem) Regulamin Organizacyjny ŚDS, który 
określał szczegółową organizację, zakres działania, zasady funkcjonowania oraz 
zakres zadań, uprawnień i obowiązków zatrudnionych w nim pracowników. 
Wcześniej, tj. 7 czerwca 2013 r., regulamin został uzgodniony z Wojewodą W-M  
i zatwierdzony przez Burmistrza Kętrzyna. Burmistrz, zgodnie z § 4 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie ŚDS, zatwierdził w 2013 r., sporządzone przez 
kierownika ŚDS i uzgodnione z Wojewodą W-M, programy działalności domu typu 
A, B i C. Zgodnie z ww. przepisem, w latach 2014-2016 Burmistrz corocznie 
zatwierdzał również sporządzone przez kierownika ŚDS i uzgodnione z Wojewodą 
plany pracy dla ŚDS na każdy rok.  

(dowód: akta kontroli str. 3-16,18-128) 

1.2. W dniu 20 sierpnia 2010 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił 
pozwolenia na użytkowanie obiektu ŚDS i budynku gospodarczego wraz  
z łącznikiem. 

W dniu 12 sierpnia 2010 r. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Kętrzynie stwierdził zgodność wykonania budynku ŚDS z projektem budowlanym 
w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej. Również Państwowa Inspekcja 
Sanitarna nie wniosła zastrzeżeń co do zgodności wykonania obiektu budowlanego 
z projektem budowlanym i możliwości przystąpienia do jego użytkowania. 

ŚDS prowadził książkę obiektu budowlanego, w której odnotowywano coroczne  
i okresowe (5-letnie) kontrole stanu technicznego budynków.   

 (dowód: akta kontroli str. 129-141) 

1.3. Według stanu na 31 marca 2017 r., w Ośrodku zatrudnionych było  
15 pracowników, tj.: Kierownik ŚDS, sześciu terapeutów, opiekun, specjalista pracy 
socjalnej, fizjoterapeuta, pielęgniarka oraz cztery pracowników administracyjnych  
i gospodarczych. W latach 2014 – 2016 usługi psychologiczne w Ośrodku świadczył 
psycholog na podstawie umowy zlecenia. 

                                                      
3 Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586, ze zm. 
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Kierownik ŚDS posiadał wykształcenie oraz staż pracy wymagane na podstawie  
§9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ŚDS. Pracownicy posiadali natomiast 
kwalifikacje zawodowe określone w §10 tego rozporządzenia. 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia w sprawie ŚDS, co najmniej raz na 6 miesięcy 
Kierownik organizował zewnętrzne szkolenia dla pracowników, np. w następujących 
obszarach: 

− kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych osób 
niepełnosprawnych – treningi nawyków celowej aktywności, 

− ochrona danych osobowych, 

− pierwsza pomoc w ŚDS, 

− praca z uczestnikiem chorym psychicznie, niepełnosprawnym, osobą starszą, 

− uwarunkowania zaburzń uczestników w kontaktach interpersonalnych  
z opiekunem i rodziną. 

ŚDS organizował również, raz w miesiącu, szkolenia wewnętrzne dla swoich 
pracowników, prowadzone przez poszczególnych pracowników merytorycznych 
ośrodka, podczas których pracownik dzielił się swoimi doświadczeniami  
i spostrzeżeniami dotyczącymi bieżącej pracy z uczestnikami.  

(dowód: akta kontroli str. 142-155) 

1.4. Analiza zakresu usług ŚDS, przeprowadzona w oparciu o próbę 30 uczestników 
przebywających w ośrodku w latach 2014 – 2016 wykazała, że: 

− Dla każdego uczestnika stworzono indywidualny plan postępowania wspierająco-
aktywizującego. Plany te obejmowały m.in. udział uczestnika w treningu 
funkcjonowania w życiu codziennym (np. kulinarnym), a także w treningu 
umiejętności interpersonalnych (np. kształtowaniu pozytywnych relacji uczestnika 
z kolegami z ośrodka). W skład zespołu wspierająco-aktywizującego wchodzili 
kierownik ŚDS, pracownik socjalny/aspirant pracy socjalnym, terapeuci, 
fizjoterapeuta, pielęgniarka i opiekun.  

− Wszystkie plany zostały zaakceptowane przez uczestników lub ich opiekunów. 

− Zakres usług świadczonych w ośrodku odpowiadał zaleceniom indywidualnego 
planu postępowania wspierająco-aktywizującego. Uczestnicy korzystali w ramach 
zajęć indywidualnych  z poradnictwa socjalnego, psychologicznego i brali udział 
w treningach w pracowniach na terenie ośrodka. Zajęcia zespołowe obejmowały 
czynny udział w spotkaniach, imprezach, uroczystościach zaplanowanych na 
dany rok (np. Dni Rodziny, spotkania opłatkowe). 

− Uczestnikom zapewniono jeden gorący posiłek w ramach treningu kulinarnego 
(uczestnicy nie korzystali z gorącego posiłku przyznanego w ramach zadania 
własnego Gminy).  

− ŚDS zapewniał usługi transportowe 14 uczestnikom z niepełnosprawnością 
fizyczną oraz z zaburzeniami zachowań. Uczestnicy byli dowożeni i odwożeni na 
zajęcia z miejsca zamieszkania. 

− Dla każdego uczestnika prowadzono dokumentację indywidualną (zawierała 
m.in. kopię decyzji kierującej do ośrodka, kopie orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności). Każdy uczestnik został ujęty również w dokumentacji 
zbiorczej ŚDS, tj. ewidencji uczestników ŚDS, liście obecności, dziennikach 
zajęć w salach treningowych.  

(dowód: akta kontroli str. 156-165) 
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W trakcie kontroli NIK przeprowadzono badanie ankietowe wśród opiekunów 
uczestników ŚDS dotyczące poziomu świadczonych przez Ośrodek usług. Ankiety 
skierowano do 31 osób, z których 15 (49%) udzieliło następujących odpowiedzi: 

− 80% (12 osób) ankietowanych uznało, że usługi Ośrodka są bardzo dobrze 
dostosowane do potrzeb uczestników, a 20% (3 osoby) uznało że dobrze, 

− 67% (10 osób) ankietowanych uznało, że usługi w ŚDS bardzo dobrze rozwijają 
kompetencję społeczne podopiecznych, 33% (5 osób) uznało że dobrze, 

− 87% (13 osób) ankietowanych uznało, że nie trzeba rozbudowywać 
świadczonych usług, a 13% (2 osoby), że należy je poszerzać, np. zwiększając 
liczbę zajęć rehabilitacyjnych,  

− 60% (9 osób) ankietowanych bardzo dobrze oceniło bazę materialną  
i wyposażenie Ośrodka, 33% (5 osób) dobrze, 7% (1 osoba) uznajła je za 
zadowalające. Jeden ankietowany wskazał, że pomieszczenia powinny być 
większe.  

− 93% (14 osób) ankietowanych nie dostrzega mankamentów w pracy ŚDS,  
a 7% (1 osoba) uznało że niedogodnością jest brak opieki nad uczestnikiem  
w sytuacji czasowej nieobecności opiekuna. 

− 93% (14 osób) ankietowanych uznało za bardzo dobrą współpracę  
z pracownikami Ośrodka, a 7% (1 osoba) ankietowanych za dobrą. 

(dowód: akta kontroli str. 166) 

1.5. W badanym okrsie ŚDS był kontrolowany przez następujące podmioty: 

− Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – w 2014 r. przeprowadzono kontrolę 
kompleksową w zakresie oceny funkcjonowania ŚDS, a w 2016 r. kontrolę 
doraźną, której przedmiotem było wyjaśnienie spraw dotyczących działalności 
ŚDS, podniesionych w anonimowej skardze. Kontrola kompleksowa została 
przeprowadzona w dniach 8-12 września 2014 r., a w wystąpieniu pokontrolnym 
z 11 lutego 2015 r. zawarto zalecenie dotyczące doprecyzowania zakresu 
czynności pracownika socjalnego (zalecenie to zostało wykonane). Do czasu 
zakończenia kontroli NIK ŚDS nie otrzymał  protokołu kontroli doraźnej.  

− Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – jedyne zastrzeżenie  
w trakcie kontroli przeprowadzonej w 2016 r. sformułowano wobec sposobu 
prowadzenia książki obiektu budowlanego. Zalecono uzupełnienie brakujących 
wpisów w książce dotyczących danych technicznych charakteryzujących obiekt. 
Zalecenia ŚDS zrealizował. 

− Urząd Miasta Kętrzyna – w 2016 r. skontrolował Ośrodek w zakresie 
przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych, a w szczególności  
w zakresie procedur i wyboru dostawców usługi ubezpieczeniowej w ŚDS. Nie 
stwierdzono nieprawidłowości w ww. zakresie. W 2014 r. kontrolę przeprowadził  
audytor z Urzędu Miasta ustalając, że w ŚDS był wdrożony system kontroli 
zarządczej zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Urząd Miasta nie 
przeprowadzał kontroli merytorycznych w zakresie funkcjonowania Ośrodka oraz 
innych kontroli finansowych, w tym w zakresie wykorzystania środków 
udzielonych dotacji. 

− Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w 2016 r. przprowadził kontrolę m.in. 
prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, 
ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W jej wyniku 
zalecono m.in. korektę składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie 
zdrowotne w styczniu 2014 r. oraz korekty w zakresie !!! – czego? na Fundusz 
Pracy w okresie od września 2015 r. do maja 2016 r. Wszystkie zalecenia 
pokontrolne zostały zrealizowane.  
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Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny przeprowadził dwie kontrole 
kompleksowe w zakresie przepisów określających wymagania zdrowotne 
i higieniczne w ŚDS, podczas których nie stwierdzono nieprawidłowości. W 2014 r. 
przeprowadził natomiast kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń wynikających  
z kontroli kompleksowej z 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 167-226, 470) 

1.6. W latach 2014-2015 dotacja za okres styczeń – październik była naliczona na 
podstawie miesięcznych meldunków przesyłanych za pośrednictwem Centralnej 
Aplikacji Statystycznej, a za listopad – grudzień, na podstawie statutowej liczby 
miejsc. W 2016 r. dotacja na działalność bieżącą ŚDS ustalana była zgodnie  
z zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 29 lipca 2016 r.,  
tj. zrezygnowano z zasady zmniejszania dotacji o 50% w przypadku osób, które 
uczestniczyły w zajęciach od 1 do 10 dni w miesiącu. ŚDS co miesiąc przekazywał 
Wojewodzie W-M, drogą elektroniczną za pomocą Centralnej Aplikacji 
Statystycznej, meldunki, w których wykazywał liczbę osób uczestniczących  
w zajęciach. Na podstawie meldunków Urząd Wojewódzki obliczał miesięczną 
transzę środków przekazywanych ŚDS za pośrednictwem Urzędu Miasta  
w Kętrzynie. ŚDS terminowo składał Wojewodzie W-M sprawozdania z rozliczenia 
dotacji. Ponadto, zgodnie z wymogami określonymi w §25 rozporządzenia  
w sprawie ŚDS, do Urzędu Miasta przekazywano, sporządzane przez kierownika 
ŚDS, sprawozdania z działalności Ośrodka. W latach 2014-2016 sprawozdania  
te przekazano w terminie do 15 lutego za rok poprzedni (wpłynęły one do Urzędu 
odpowiednio 5 lutego 2015 r. i 15 lutego 2016 r.). Sprawozdania te przekazywane 
były również Wojewodzie. 

(dowód: akta kontroli str. 227-399) 

1.7 W badanym okresie ŚDS współpracował m.in. z: 

− rodzinami, opiekunami prawnymi i osobami bliskimi uczestników. Współpraca 
polegała głównie na rozwiązywaniu problemów, spraw i kwestii dotyczących 
podopiecznych, np. odnośnie wyglądu zewnętrznego uczestnika i jego higieny 
osobistej. 

− MOPS – w zakresie organizacji marszu pod hasłem „Kochaj, szanuj, nie 
krzywdź, nie bij …”. ŚDS brał udział w „Programie Kętrzyn przyjazny wiekowi-
bezpieczny senior”, a także w spotkaniach z Zespołem Interdyscyplinarnym  
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działającym w ramach MOPS 
(współuczestniczono w opracowaniu założeń wynikających z Niebieskiej Karty). 

− PCPR – przy monitoringu oraz dostosowaniu Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2011-2020. 
Przedstawiciele Ośrodka uczestniczyli w spotkaniu Wojewódzkiej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, zorganizowanym przez PCPR, w trakcie 
którego prezentowali zagadnienie „Miejsce sportu w procesie rehabilitacji 
uczestników ŚDS”. 

− lekarzami specjalistami i poradniami rodzinnymi, w sytuacji gdy zaistniała 
konieczność specjalistycznej porady medycznej dla uczestnika ŚDS.   

ŚDS nie współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w Kętrzynie w celu 
zapewnienienia integracji społecznej uczestników, ponieważ ich stan umysłu  
i stopień niepełnosprawności powodował całkowitą niezdolność do podjęcia 
zatrudnienia. Aktywizacja zawodowa uczestników nie była możliwa z uwagi na ich 
schorzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 401-439,471-473) 

Ocena cząstkowa 
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Ośrodek posiadał wszystkie wymagane dokumenty organizacyjne niezbędne do 
jego funkcjonowania, tj. statut oraz uzgodnione z Wojewodą i zatwierdzone przez 
Burmistrza: regulamin organizacyjny, program działalności i roczne plany pracy. 
Kadra zatrudniona w ŚDS posiadała kwalifikacje i staż pracy wymagane 
rozporządzeniem w sprawie ŚDS. Uczestnikom świadczono pełen zakres usług oraz 
prowadzono dla nich wymaganą dokumentację indywidualną i zbiorczą, tj. plany 
postępowania aktywizująco-wspierającego, ewidencję uczestników ŚDS, listy 
obecności i dzienniki zajęć w salach treningowych. 

2. Wykorzystanie otrzymanych dotacji 

2.1. ŚDS nie zawierał z Urzędem Miasta umów w przedmiocie uzyskania środków 
dotacji na funkcjonowanie i rozwój Ośrodka. W badanym okresie Gmina nie 
wnioskowała do Wojewody W-M o dotacje na bieżącą działalność ŚDS. W latach 
2014-2016 Wojewoda W-M przyznawał dotacje na finansowanie ośrodka wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie art. 51c ust.2 ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej4.   

W latach 2014-2016 Gmina otrzymała od Wojewody dotacje odpowiednio  
w wysokości 828 570 zł, 962 560 zł i 912 960 zł. Plan budżetu ŚDS na koniec 
każdego z ww. lat wyniósł  828 570 zł (wykonanie 826 554,10 zł), 962 560 zł  
(962 554,70 zł) oraz 954 360 zł (954 332,78 zł). Środki niewykorzystane przez ŚDS 
i zwrócone Gminie w tych latach wynosiły odpowiednio 2 015,90 zł, 5,30 zł oraz 
27,22 zł. ŚDS co miesiąc przekazywał Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, drogą 
elektroniczną za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, meldunki, w których 
wykazywał liczbę osób uczestniczących w zajęciach. Na podstawie meldunków W-M 
Urząd Wojewódzki obliczał miesięczną transzę środków, przekazywanych ŚDS za 
pośrednictwem Urzędu Miasta w Kętrzynie. ŚDS terminowo przdkładał Wojewodzie 
W-M sprawozdania z rozliczenia dotacji. Analiza próby 15 meldunków złożonych 
przez ŚDS Wojewodzie wykazała, że w każdym przypadku kwotę w meldunku 
wyliczono na podstawie codziennych list obecności uczestników. Kwotę dotacji 
ustalał Wojewoda na podstawie liczby uczestników określonych w meldunku – 
stanowiła ona iloczyn liczby uczestników i ustawowej kwoty dotacji na osobę. 
Miesieczna kwota dotacji od Wojewody zawsze była przekazywana w całości  
i w wysokości zgodnej z meldunkiem.   

(dowód: akta kontroli str. 227-399,  440) 

2.2. W badanym okresie ŚDS stosował tryb konkurencyjny przy wydatkowaniu 
dodatkowych środków (dotacji celowych) otrzymywanych od Wojewody na rozwój 
sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychiznymi. Analizie poddano 
dwa największe zamówienia publiczne z 2015 r. oraz 2016 r. na wykonanie mebli do 
ŚDS o wartości 56.247 zł oraz na remont podłóg i klatki schodowej o wartości 
33.032 zł. Stwierdzono, że oba postępowania przeprowadzono zgodnie  
z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwot poniżej 30 tys. euro  
z dnia 18 maja 2015 r., tj.m.in: 

− w obu przypadkach do wykonawców skierowano zapytania ofertowe, 

− wykonawcy złożyli oferty na wykonanie zamówień, 

− pracownik merytoryczny przygotowywał wnioski o udzielenie zamówienia 
publicznego z uzasadnieniem, które były akceptowane przez kierownika  
i głównego księgowego,  

− umowy zawarto z oferentami, którzy przedstawili oferty najniższe cenowo. 

                                                      
4 j.t Dz.U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.  

Opis stanu 
faktycznego 
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Oba ww. zamówienia zostały odebrane protokolarnie lub na podstawie notatek 
służbowych.  

(dowód: akta kontroli str. 441-453) 

2.3. W 2014 r. i 2015 r. Gmina podpisała z Wojewodą W-M umowy o dotacje celowe 
na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 
związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Kwoty dotacji wyniosły odpowiednio 79 400 zł i 227 940 zł. Były one 
przeznaczone na prace remontowe i zakup wyposażenia, tj. m.in.: 
− w 2014 r. zakupiono artykuły do terapii (wyposażenia sal terapeutycznych), 

meble do poszczególnych sal i pracowni, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, 
sprzęt AGD i RTV; w klatce schodowej wykonano podchwyty i poręcze ze stali 
nierdzewnej oraz wyremontowano system telewizji przemysłowej CCTV. 

− w 2015 r. wyremontowano podłogę w jadalni oraz system telewizji przemysłowej 
starego monitoringu wewnątrz i na zewnątrz ŚDS, przy wyjściu na parking  
i w kabinach prysznicowych zamontowano poręcze dla niepełnosprawnych  
(na prace remontowe wydatkowano kwotę 40 740 zł z dotacji celowej). 
Zakupione zostało także m.in. wyposażenie do sali teatralno-literackiej, sprzęt 
elektroniczny (np. laptopy, głośniki, ekran projekcyjny i urządzenie wielofunkcyjne), 
wyposażenie do sali kulinarnej. ŚDS zakupił również sprzęt rehabilitacyjno- 
rekreacyjny do sali rekreacji i sportu (na zakup wyposażenia wydatkowano  
z dotacji celowej kwotę 187 200 zł). 

W 2016 r. Gmina pozyskała również dodatkowe środki od Wojewody W-M  
w wysokości 41 400 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych  
z wykonaniem prac remontowych oraz zakupem sprzętu kuchennego (obejmujących 
zakup okapu, remont podłogi na korytarzach, toaletach, pokoju kierownika, remont 
klatki schodowej, a także zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem). Na powyższą 
okoliczność nie była podpisana umowa, ponieważ zgodnie z § 3 ust. 12 zarządzenia 
nr 197 Wojewody W-M z 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia procedur 
finansowania i rozliczania zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem na 
terenie województwa W-M sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, wymóg podpisania umowy dotyczył nakładów finansowych 
przekraczających kwotę 100 000 zł.  

Kwoty dotacji z 2014 i 2015 r., na wykorzystanie których zawarte były umowy  
z Wojewodą W-M, zostały rozliczone zgodnie z postanowieniami tych umów. Także 
dotacje celowe na 2016 r. zostały rozliczone w sposób określony w  zarządzeniu 
Wojewody.     

(dowód: akta kontroli str. 227-399, 470) 

2.4. Oględziny budynku ŚDS wykazały, że spełnia on standardy świadczonych 
usług, określone w § 18 rozporządzenia w sprawie ŚDS. Stwierdzono m.in., że: 
− na każdym piętrze obiektu znajdowały się poręcze i podjazdy umożliwiające 

przemieszczanie się uczestnikom niepełnosprawnym ruchowo. Ośrodek 
wyposażony był w windę, zapewniającą dostęp uczestnikom do pomieszczeń na 
poszczególnych kondygnacjach. 

− w budynku było 6 sal do prowadzenia treningów (np. sala plastyczno-muzyczna, 
teatralno-literacka, komputerowo-filmowa), wyodrębnione pomieszczenie kuchenne 
oraz sala rehabilitacyjna, 

− ŚDS posiadał 3 gabinety indywidualnego poradnictwa (pokój psychologa, 
pracownika socjalnego i pielęgniarki), 

− w obiekcie znajdowała się sala ogólna do spotkań uczestników i ich rodzin, 
pełniąca jednocześnie funkcję jadalni, 
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− w obiekcie były dwie łazienki wyposażone w natryski, 6 toalet dla uczestników 
oraz pomieszczenie do prowadzenia treningów samoobsługi i zaradności 
życiowej, wyposażone m.in. w pralko-suszarkę, suszarkę do ubrań i żelazko. 

(dowód: akta kontroli str. 454-469) 

Ośrodek terminowo składał Wojewodzie W-M rzetelne meldunki, w których 
wykazywał faktyczną liczbę osób uczestniczących w zajęciach i na ich podstawie 
otrzymywał dotacje na swoją bieżącą działalność. Otrzymane od Wojewody dotacje 
celowe zostały wykorzystane wyłącznie na zadania związane z rozwojem ośrodka, 
tj. remonty i zakupy wyposażenia. Ośrodek w sposób terminowy składał kompletne 
sprawozdania roczne z działalności oraz z wykorzystania dotacji celowych. 
Oględziny przeprowadzone w budynku ŚDS wykazały, że spełniał on standardy 
świadczonych usług, określone w § 18 rozporządzenia w sprawie ŚDS. 

IV. 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. 

Olsztyn, dnia          kwietnia 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler  

Rafał Dmytrenko 
Specjalista kp. 

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

 

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

podpis podpis 
 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


