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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 Henryk Dykty, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
Nr LOL/4/2017 z dnia 10 stycznia 2016 r.      

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Olecku (dalej: „Urząd” lub „Miasto”), Plac Wolności 3, 19-400 Olecko. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wacław Olszewski - Burmistrz od  3 listopada 1998 r. (dalej: „Burmistrz”).  
(dowód: akta kontroli str. 1-2)    

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W okresie objętym kontrolą2 Miasto nie miało dokładnego rozpoznania potrzeb osób 
z zaburzeniami psychicznymi zamieszkującymi w Olecku, dotyczących objęcia 
opieką w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku (dalej: „ŚDS” lub 
„Dom”). Danych w tym zakresie nie było w strategicznych dokumentach dotyczących 
rozwiązywania problemów społecznych w gminie. Funkcjonujący na terenie Miasta 
ŚDS, ze 110 miejscami, zapewniał wsparcie osobom dorosłym, dzieciom 
i młodzieży. Dzieci i młodzież, oprócz uczestnictwa w ŚDS, realizowały również 
w tym samym czasie ustawowy obowiązek nauczania (specjalnego) w funkcjonującym 
przy tym Domu Centrum Edukacji Specjalnej (dalej: „CES”), co powodowało, że nie 
wykonywali oni normy obowiązkowych zajęć związanych z pobytem w ŚDS. 
Uczestnikom ŚDS zapewniono gorący posiłek w formie obiadów oraz dowóz 
uczestników na zajęcia. Urząd systematycznie przekazywał Miejskiemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej (dalej: „MOPS”) otrzymane od Wojewody środki na realizację 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na funkcjonowanie ŚDS. 
Środki te przekazane były cyklicznie, w wielkościach otrzymanych od Wojewody 
i umożliwiały terminową realizację zadań. 

Kontrola wykazała, że do ŚDS przyjęte zostały trzy osoby z terenu innych gmin 
(Gołdap i Biała Piska), pomimo że Miasto z tymi gminami nie podpisało stosownych 
porozumień. Stwierdzono także, że część dokumentów organizacyjnych ŚDS nie 
została zatwierdzona przez Burmistrza. W badanym okresie Urząd nie 
przeprowadził żadnej kontroli prawidłowości wydawania decyzji administracyjnych 
o skierowaniu do Domu, natomiast przeprowadzone w toku kontroli NIK badanie 
tych decyzji wykazało liczne nieprawidłowości. Uwagi NIK dotyczą również nie 
przeprowadzania, w ramach ustanowionego systemu kontroli zarządczej, kontroli 
lub audytu funkcjonowania ŚDS. Należy przy tym podkreślić, że przeprowadzona 
w ŚDS kontrola NIK, wykazała istotne nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna lub ocenę opisową. 
2 Tj. w latach 2014-2016.  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1.  Rada Miejska w Olecku (dalej: „Rada Miejska”) wyraziła zgodę3, na przyjęcie 
zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na utworzenie i prowadzenie 
na terenie miasta środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Dom ten utworzono poprzez nieodpłatne oddanie w zarząd MOPS 
nieruchomości zabudowanej, położonej w Olecku przy ul. Armii Krajowej 26. 
Zgodnie ze Statutem Gminy Olecko, Statutem i Regulaminem MOPS, ŚDS działa 
jako ośrodek wsparcia w strukturze MOPS, zaś jego funkcjonowanie określa 
regulamin organizacyjny opracowany przez jego Kierownika.  

(dowód: akta kontroli str. 3-15) 

W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwie Strategie rozwiazywania problemów 
społecznych Miasta i Gminy Olecko. Pierwszą przyjęto w 2006 r. (obowiązywała do 
2015 r.4), zaś drugą opracowano na lata 2016-20255. W Strategii obowiązującej do 
2015 r. wykazano ogólną liczbę osób niepełnosprawnych z terenu gminy (692 
osoby), z podziałem na stopień niepełnosprawności osób dorosłych. Podano też 
w niej zamieszkującą w mieście liczbę dzieci niepełnosprawnych. Oszacowano 
również liczbę: osób psychicznie chorych (60) oraz osób z zaburzeniami 
psychicznymi spowodowanymi alkoholizmem (40). Nie wskazano ile spośród 
ww. osób mogłoby być zainteresowanych uczestnictwem w usługach ŚDS. 

Żadnych danych na temat osób z zaburzeniami psychicznymi nie ujęto natomiast  
w strategii na lata 2016-2025. Wykazano jedynie, że niepełnosprawność w 2014 r. 
dotyczy 109 rodzin. Wskazano również, że długotrwała lub ciężka choroba dotyczy 
426 osób oraz że osobom z zaburzeniami psychicznymi świadczone są 
specjalistyczne usługi opiekuńcze m.in. w ramach działającego w Olecku ŚDS. 

W analizie SWOT za mocną stronę przyjęto m.in. funkcjonowanie placówek 
wsparcia dziennego. Natomiast w ramach realizacji celów ujęto zadania: „wspieranie 
powstawania i działania grup samopomocowych dla osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin, podnoszenie poziomu wiedzy osób starszych i niepełnosprawnych na temat 
możliwości uzyskania odpowiedniej pomocy i wsparcia oraz wspieranie osób 
niepełnosprawnych i seniorów w dążeniu do samodzielności życiowej w ramach 
oferty dziennych placówek wsparcia”. 

Burmistrz wyjaśnił, że w Strategii na lata 2016-2025 nie określono liczby 
mieszkańców wymagających opieki w ŚDS, a także nie odniesiono się do jego 
ewentualnej rozbudowy, ponieważ ŚDS w pełni zabezpiecza potrzeby osób 
ubiegających się o skierowanie zarówno z terenu Gminy Olecko jak i gmin 
sąsiednich, z którymi Miasto Olecko zawarło porozumienia. Według wyjaśnienia nie 
ma osób oczekujących na miejsce w ŚDS i wszystkie osoby, które ubiegają się  
o skierowanie do Domu kierowane są tam na bieżąco. Podał też, że pracownicy 
MOPS pracujący w terenie, na bieżąco informują potrzebujących o możliwości 
skorzystania z ŚDS oraz że MOPS podjął działania celem ustalenia liczby osób 
potencjalnie zainteresowanych pobytem w ośrodku. 

 (dowód: akta kontroli str. 16-37) 

Z danych ujętych w Strategii na lata 2016-2025 wynikało, że na terenie Gminy 
zamieszkiwało 6.751 mieszkańców powyżej 50 roku życia (30,8% mieszkańców), 

                                                      
3 Uchwała Rady Miejskiej w Olecku z dnia 25 października 1996 r. 
4 Przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 marca 2006 r. 
5 Przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 kwietnia 2016 r. 
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w tym w przedziale wiekowym od 50-65 lat - 4.767 mieszkańców (21,7% ogółu), zaś 
powyżej 65 lat - 1.984 mieszkańców (13,9% ogółu).  

Z analizy struktury wiekowej uczestników ŚDS wynikało natomiast, że na dzień  
1 stycznia 2014 przebywało w nim 6 uczestników w wieku 50-65 lat (5,5% ogólnej 
liczby uczestników), zaś na koniec 2016 r. 8 uczestników (7,3% ogółu). Powyżej 65 
roku nie było żadnego uczestnika, a tylko jeden uczestnik przekroczył wiek 60 lat. 
Na pytanie dotyczące przyczyn niewielkiej liczby uczestników ŚDS w wielu powyżej 
50 roku życia, Burmistrz wyjaśnił, że decyzje kierujące do ośrodka były wydawane 
bez ograniczeń wiekowych. Niewielki odsetek osób powyżej 50 roku życia w ŚDS 
tłumaczył brakiem wniosków z tego przedziału wiekowego. Podał, że pracownicy 
socjalni będą motywować osoby z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi 
powyżej 50 roku życia do uczestnictwa w ŚDS. 
Z wyjaśnień Kierownika MOPS oraz informacji uzyskanych w toku kontroli z Poradni 
Zdrowia Psychicznego w Olecku wynikało, że na koniec 2016 r. w Poradni tej 
zarejestrowanych było 590 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy 
Olecko. 

(dowód: akta kontroli str. 27, 38-43, 278-307) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż rozpoznanie przez Miasto potrzeb co do 
liczby osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem w ramach ŚDS jest niewystarczające. W obu strategiach rozwiązywania 
problemów społecznych nie ujęto bowiem konkretnych danych na temat liczby osób  
z zaburzeniami psychicznymi, w tym mogących uczestniczyć w usługach ośrodka 
wsparcia. Miasto nie dysponowało tez żadnymi analizami i danymi w tym względzie, 
pozyskanymi np. z NFZ, poradni zdrowia psychicznego czy powiatowej komisji 
orzekania o niepełnosprawności. Na potrzebę lepszego rozpoznania potrzeb w tym 
zakresie świadczy m.in. fakt, że wśród uczestników ŚDS w ogóle nie ma osób 
powyżej 65 roku życia, natomiast uczestnicy w przedziale wiekowym od 50 roku 
życia wzwyż stanowią zaledwie od 5-7% wszystkich uczestników ośrodka. Wskazać 
należy, iż mieszkańcy Olecka w przedziale wiekowym powyżej 50 roku życia 
stanowią aż 31% ogółu jego mieszkańców. Regułą jest natomiast, że osoby w tym 
wieku stanowią większość uczestników w innych śds, co wykazały kontrole 
przeprowadzone w ramach realizowanego przez NIK tematu w innych jednostkach 
samorządu terytorialnego. Wskazać należy również, iż spośród 41 rozpatrzonych 
w latach 2014-2016 wniosków o przyjęcie do śds tylko 15 złożonych zostało przez 
osoby dorosłe, pozostałe zaś dotyczyły dzieci i młodzieży. Wyjaśnieniom 
Burmistrza, że potrzeby w zakresie dostępności usług ŚDS są w pełni 
zabezpieczone, przeczy fakt, że Miasto Olecko w latach 2014, 2015 i 2016 ubiegało 
się u Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększenie liczby miejsc w ŚDS. 

1.2. W badanym okresie na terenie Miasta funkcjonował jeden ŚDS, prowadzony 
przez gminę dla 110 osób - dom typu A i B, tj. dla osób przewlekle psychicznie 
chorych i dla osób upośledzonych umysłowo. 

Dom działał pięć dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Oprócz mieszkańców Olecka, 
przebywali w nim (na podstawie zawartych 3 porozumień międzygminnych) 
uczestnicy z gminy Świętajno, Wieliczki i Kowale Oleckie. W ŚDS przebywali 
również mieszkańcy gminy Gołdap i Biała Piska, a liczba uczestników ŚDS z terenu 
ww. gmin była następująca: 

− 2014 r. - Olecko - 71, Świętajno - 11, Wieliczki - 8, Kowale Oleckie - 16, Gołdap - 
2 i Biała Piska 1, 

− 2015 r. - Olecko - 78, Świętajno - 9, Wieliczki - 8, Kowale Oleckie - 14, Gołdap - 
2 i Biała Piska 1, 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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− 2016 r. - Olecko - 80, Świętajno - 9, Wieliczki - 9, Kowale Oleckie - 15, Gołdap - 
2 i Biała Piska 1. 

 (dowód: akta kontroli str. 9, 40-42, 44-50) 

Kierownik MOPS, pomimo że Miasto nie miało zawartych porozumień z gminą 
Gołdap oraz Białą Piską odnośnie powierzenia realizacji zadania publicznego, 
skierowała (na podstawie wydanych decyzji administracyjnych) do ŚDS w Olecku 
dwóch uczestników z gminy Gołdap oraz jednego z gminy Biała Piska. 

W § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 
2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy6 (dalej: „rozporządzenie  
w sprawie śds”) wskazano, że osoba może być skierowana do domu prowadzonego 
przez inną gminę właściwą ze względu na jej miejsce zamieszkania, pod warunkiem 
zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

Kierownik MOPS wyjaśniła, że wynikło to z przeoczenia, zaś Kierownik ŚDS podała, 
że po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie śds, informowała Kierownika 
MOPS o potrzebie zawarcia porozumień z zainteresowanymi gminami. Uważała,  
że porozumień takich nie zawarto ze względu na jednostkowy charakter tych spraw.  

 (dowód: akta kontroli str. 19, 51-60)  

1.3. Na wniosek uczestnika ŚDS, decyzją Kierownika MOPS (po przeprowadzeniu 
rodzinnego wywiadu środowiskowego) części uczestników Domu przyznawano 
gorące posiłki w formie obiadów, w ramach zadania własnego gminy, zgodnie  
z art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej. W 2014 r. przyznano obiady 
25 uczestnikom na kwotę 32.035,17 zł, w 2015 r. - 25 na kwotę 27.976,28 zł,  
a w 2016 r. – 29 uczestnikom na kwotę 29.270,64 zł. W treningach kulinarnych 
uczestniczyło natomiast (średnio w miesiącu): 48 osób w 2014 r. (wydatkowano na 
ten cel kwotę 2.749,84 zł), 54 w 2015 r. (wydatkowano 3.665,81 zł) oraz 50 w 2016 r.  
(wydatkowano 2.331,43 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 40-43) 

Miasto nie posiadało odpowiedniego rozeznania co do liczby osób z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym wymagających wsparcia w ramach usług świadczonych przez 
ŚDS. Niezgodnie z obowiązującymi przepisami wydano też decyzje o skierowaniu 
do ŚDS mieszkańcom gmin Gołdap i Biała Piska, pomimo braku porozumień z tymi 
gminami. Uczestnikom ŚDS zapewniono gorące posiłki, zarówno w ramach zadania 
własnego gminy, jak również w formie treningu kulinarnego.  

2. Rozdysponowanie i wykorzystanie środków na prowadzenie ŚDS. 

2.1. W latach 2014-2016, na prowadzenie lub rozwój infrastruktury ŚDS Miasto 
wydatkowało łącznie 4.537.839 zł (4.412.912 zł dotacja z budżetu państwa na 
realizację zadań zleconych), z tego:  

− 1.442.477 zł w 2014 r. (1.317.550  zł dotacja z budżetu państwa, 80.000 zł  
z PFRON i 44.927 zł z tytułu sprzedaży samochodu), 

− 1.341.220 zł w 2015 r. - dotacja z budżetu państwa, 
− 1.754.142 zł w 2016 r. - dotacja z budżetu państwa.  

(dowód: akta kontroli str. 61-93) 

W okresie objętym kontrolą Burmistrz występował o dodatkowe środki na 
funkcjonowanie ŚDS, tj.: 
• 30 stycznia 2014 r. zwrócił się do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (dalej: „WPS”)  
o 45 tys. zł na uruchomienie 15 nowych miejsc w ŚDS, w ramach istniejącej 
infrastruktury. Na dzień składania ww. wniosku statutowa liczba miejsc 
wynosiła 105, a jak wykazywano w uzasadnieniu maksymalna liczba jaką może 

                                                      
6 Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586. 
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obsłużyć ŚDS wynosi 120 osób. W dniu 29 maja 2014 r. Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski (dalej: „Wojewoda”) zwiększył plan dotacji celowych  
w dziale 852 rozdziale 85203 o kwotę 5 tys. zł, z przeznaczeniem na pokrycie 
kosztów działalności bieżącej pięciu nowych miejsc dziennych, uruchomionych 
z dniem 1 grudnia 2014 r. Ogółem w ciągu roku środki otrzymane od Wojewody 
zwiększyły się o kwotę 57.550 zł, tj. z kwoty 1.260.000 zł, ujętej w planie 
finansowym przyjętym przez Radę Miejską7, do kwoty 1.317.550 zł planu 
finansowego na koniec 2014 r. 

• Pismem z dnia 13 lutego 2015 r. Burmistrz zwrócił się do WPS z wnioskiem  
o przyznanie środków finansowych na uruchomienie w ŚDS 10 nowych miejsc 
od grudnia 2015 r. Uzasadniał to zwiększonym zapotrzebowaniem na 
świadczone przez ŚDS usługi opiekuńczo-terapeutyczne dla osób 
niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie. Wniosek został rozpatrzony 
negatywnie. Ogółem w ciągu roku środki otrzymane od Wojewody zwiększyły 
się o kwotę 32.275 zł, tj. z kwoty 1.308.945 zł, ujętej w planie finansowym 
przyjętym przez Radę Miejską8, do kwoty 1.341.220 zł planu finansowego na 
koniec 2015 r. 

• W związku z pismem Wojewody z 17 lutego 2016 r. Burmistrz złożył wniosek  
o przyznanie dotacji celowej dla ŚDS na dofinansowanie realizacji planów 
rozwojowych związanych z planowanym uruchomieniem 10 nowych miejsc od 
lipca 2016 r, tj. o kwotę 76.080 zł, przeznaczoną na doposażenie sali 
doświadczania świata, świetlicy, pracowni życia codziennego i jadalni, remont 
łazienek oraz odnowienie pomieszczeń ŚDS. Wniosek uzyskał wsparcie w dniu 
16 listopada 2016 r. tylko na realizację planów rozwojowych ŚDS, nie uzyskał 
zgody na uruchomienie nowych miejsc. Dodatkowe środki przyznano w kwocie  
92.000 zł. W związku z tym, że ŚDS wykonał część prac w okresie 
wakacyjnym, Burmistrz zwrócił się do Dyrektora WPS o zmianę przeznaczenia 
przyznanych środków. Oświadczenie o przyjęciu dotacji zostało złożone przez 
Burmistrza w dniu 18 listopada 2016 r. na kwotę 90.798 zł. Ogółem w ciągu 
roku środki otrzymane od Wojewody zwiększyły się o kwotę 564.305 zł -  
z kwoty 1.189.837 zł ujętej w planie finansowym przyjętym przez Radę Miejską9 
do kwoty 1.754.142 zł planu finansowego na koniec 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 61,73,88,94-136) 

Urząd systematycznie przekazywał do MOPS otrzymane od Wojewody środki na 
prowadzenie ŚDS. Z analizy dokumentacji finansowej wynikało, że wysokość 
środków przekazanych na funkcjonowanie ŚDS była tożsama ze środkami 
otrzymanymi od Wojewody, a częstotliwość ich przekazywania umożliwiała 
terminową realizację dotowanego zadania. 

(dowód: akta kontroli str. 137-173) 

Środki dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie i rozwój infrastruktury ŚDS 
Urząd przekazywał do MOPS systematycznie i w kwotach otrzymanych od 
Wojewody. Uwzględniając potrzeby ŚDS, Burmistrz w latach 2014-2016 wnioskował 
do Wojewody o zwiększenie dotacji i wnioski te zostały rozpatrzone pozytywnie.  

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

3.1. Regulaminy organizacyjne, program działalności oraz plany pracy ŚDS na lata 
2014-2016, po opracowaniu przez Kierownika ŚDS, stosownie do wymogu § 4 ust. 2 

                                                      
7 Uchwała RM w Olecku z 30 grudnia 2013 r. 
8 Uchwała RM w Olecku z dnia 30 stycznia 2015 r. 
9 Uchwała RM w Olecku z dnia 29 grudnia 2015 r. 
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rozporządzenia w sprawie śds, uzgadniane były z Wojewodą. Burmistrz zatwierdził 
plan pracy ŚDS na 2017 r. oraz jego regulamin organizacyjny z 25 marca 2015 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 174-199) 

Burmistrz nie zatwierdził następujących dokumentów: regulaminu organizacyjnego 
ŚDS z dnia 20 marca 2013 r., programu działalności ŚDS opracowanego  
w listopadzie 2010 r. oraz planów pracy ośrodka na lata 2014-2016. 

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie śds, program działalności domu  
i plany pracy domu na każdy rok zatwierdza jednostka prowadząca. Również  
w zarządzeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 34 z dnia 9 lutego 2010 r.10 
ustalono, że program działalności i roczny plan pracy domu zatwierdza podmiot 
prowadzący (pkt 30).  

Kierownik MOPS wyjaśniła, że powyższa nieprawidłowość wynikła z przeoczenia 
przez Kierownika ŚDS obowiązku przedkładania powyższych dokumentów 
Burmistrzowi. 

(dowód: akta kontroli str. 174-204) 

3.2. W latach 2014-2016 do MOPS wpłynęło 41 wniosków o skierowanie do ŚDS  
w Olecku, w tym 12 w 2014 r., 19 w 2015 r. i 10 w 2016 r. Rozpatrywania wniosków 
oraz przygotowywania projektów decyzji w tym zakresie dokonywał pracownik 
socjalny ŚDS. Spośród 41 ww. wniosków, 10 zostało złożonych przez mieszkańców 
ościennych gmin, tj. po trzy z gminy Świętajno i Kowale Oleckie oraz cztery z gminy 
Wieliczki. Gminy te miały zawarte w 2012 r. porozumienia z Miastem Olecko 
w sprawie objęcia ich mieszkańców opieką i usługami świadczonymi przez ŚDS 
w Olecku. 

Na podstawie analizy 30 wniosków oraz wydanych na ich podstawie decyzji 
o skierowaniu do ŚDS ustalono, że: 

− wszystkie wnioski zostały złożone bezpośrednio do MOPS w Olecku, 

− siedem wniosków było kompletnych, tj. zgodnych z § 7 ust. 1 rozporządzenia  
w sprawie śds; do złożonych wniosków dołączono m.in.: zaświadczenie 
lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o występujących zaburzeniach 
psychicznych lub lekarza neurologa, zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie 
zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS wraz  
z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych 
fizycznie, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, o ile osoba takie posiadała, 

− do 23 wniosków nie dołączono zaświadczeń lekarskich wydanych przez lekarza 
psychiatrę o występujących zaburzeniach psychicznych lub lekarza neurologa, 
(w dziewięciu przypadkach zaświadczenia te zostały dostarczone po wydaniu 
decyzji), 

− w czterech przypadkach do wniosków nie dołączono zaświadczeń lekarza 
rodzinnego (zaświadczenie te dostarczono po wydaniu decyzji), 

− dla wszystkich złożonych 30 wniosków wydano w terminie pozytywne decyzje 
na czas określony, nie dłuższy niż trzy miesiące, 

− wszystkie decyzje spełniały wymogi art. 107 § 1 i 3 i art. 127 §1 Kpa, 

− w 29 przypadkach uczestnicy ŚDS zostali zwolnieni z odpłatności za usługi 
świadczone przez ŚDS, zaś w jednym przypadku ustalono odpłatność  

                                                      
10 Zarządzenie w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących zasad organizowania, prowadzenia i finansowania 
środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie warmińsko-
mazurskim. 
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w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej, co było 
zgodne z art. 51b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej11, 

− 22 wnioskodawców posiadało orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności, w tym 21 ze wskazaniem zaburzeń psychicznych 
lub neurologicznych, 

− z ww. 30 wniosków, 19 dotyczyło skierowania do ŚDS osób objętych 
obowiązkiem szkolnym, które posiadały orzeczenie Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.  

(dowód: akta kontroli str. 205-208, 216-278)  

W badanym okresie Urząd nie przeprowadził żadnej kontroli dotyczącej 
prawidłowości wydawania przez MOPS decyzji administracyjnych o skierowaniu do 
ośrodka. Przeprowadzone w toku kontroli NIK badanie w tym zakresie wykazało 
natomiast następujące nieprawidłowości: 

1. Spośród ww. 30 wniosków, osiem zostało złożonych przez mieszkańców innych 
gmin (po trzy z gminy Świętajno i Kowale Oleckie oraz dwa z gminy Wieliczki) 
bezpośrednio do MOPS w Olecku, zamiast do ośrodka pomocy społecznej 
właściwego ze względu na zamieszkanie wnioskodawcy. Rodzinne wywiady 
środowiskowe w tych sprawach przeprowadzał pracownik socjalny z ŚDS. 

Było to niezgodne z § 7 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia w sprawie śds, który 
stanowi, że wnioski o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się do 
ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
osoby ubiegającej się o skierowanie. Ośrodki te po skompletowaniu wniosku 
i przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych winny przesyłać całość 
dokumentacji do MOPS w Olecku. 

Kierownik MOPS, wydająca w imieniu Burmistrza decyzje w tym zakresie, 
wyjaśniła, że zarówno bezpośrednie składanie ww. wniosków do MOPS 
w Olecku, jak również przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych 
przez pracowników ŚDS, wynikało z praktyki realizowanej od początku 
powstania ŚDS. Podała, że podjęto działania w celu wyeliminowania powyższych 
nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 205-212) 

2. Na 30 złożonych wniosków o skierowanie do ŚDS, aż 23 nie było kompletnych, 
gdyż nie dołączono do nich aktualnych zaświadczeń lekarskich wydanych przez 
lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach 
psychicznych. Stwierdzono również, że w przypadku czterech wniosków nie 
dołączono do nich zaświadczeń lekarza rodzinnego, a w dwóch zaświadczenia te 
były nieaktualne, tj. wydane cztery i pięć lat przed dniem złożenia wniosku. 

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie śds do wniosku o skierowanie do 
domu na pobyt dzienny dołącza się m.in. zaświadczenie lekarskie wydane przez 
lekarza psychiatrę o występujących zaburzeniach psychicznych lub lekarza 
neurologa, zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku 
przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS wraz z informacją  
o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie.  

Kierownik MOPS wyjaśniła, że czas oczekiwania na wizytę lekarzy specjalistów 
dochodzi nawet do roku, dlatego dla dobra zdrowia pacjentów podejmowano 
decyzje o ich skierowaniu do ŚDS, a zaświadczenia lekarzy dołączano później. 

                                                      
11 t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930 . 
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Kierownik ŚDS przekazała informację, że dokumentacja wymagana w § 7 ust. 1 
rozporządzenia została uzupełniona i zaktualizowana. 

(dowód: akta kontroli str. 205-213) 

3. Żadna z ww. 30 decyzji o skierowaniu do ŚDS nie zawierała pouczenia 
wynikającego z art. 109 ustawy o pomocy społecznej, o tym, że osoby i rodziny 
korzystające ze świadczenia z pomocy społecznej są zobowiązane niezwłocznie 
poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji 
osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania 
świadczeń. 

Kierownik MOPS wyjaśniła, że ŚDS co pół roku przeprowadzała z uczestnikami 
wywiady weryfikacyjne, w tym dotyczące dochodów, dlatego zapis ten nie został 
ujęty w decyzjach. Podała jednocześnie, że w kolejnych wydawanych decyzjach 
takie pouczenie będzie umieszczane. 

(dowód: akta kontroli str. 202-212) 

3.3. W latach 2014-2016 zarówno pracownicy Urzędu Miejskiego w Olecku oraz 
MOPS nie przeprowadzali kontroli funkcjonowania ŚDS. Audyt wewnętrzny w ŚDS 
przeprowadzono w 2010 r., a audytor zatrudniony w Urzędzie podał, że analiza 
ryzyka, sporządzana co roku do planu audytu wewnętrznego, nie uzasadnia ujęcia 
w planach audytu zadania audytowego dotyczącego ŚDS. 

Burmistrz wyjaśnił, że nadzór nad realizowanymi przez ŚDS zadaniami zleconymi  
z zakresu administracji rządowej wykonują służby Wojewody, zaś pracownicy 
Urzędu sprawują bieżący nadzór i kontrolę nad realizacją budżetu przyznanego na 
prowadzenie ŚDS oraz analizy przedkładanych sprawozdań z działalności ŚDS.  

 (dowód: akta kontroli str. 40-43, 214-215) 

W toku kontroli MOPS w Olecku, w ramach którego funkcjonuje ŚDS, stwierdzone 
zostały nieprawidłowości polegające na niepełnej realizacji zadań określonych 
w rozporządzeniu w sprawie ŚDS. Ustalono bowiem, że uczestnikom ŚDS, 
realizującym jednocześnie obowiązek szkolny w Centrum Edukacji Specjalnej 
(funkcjonującym przy tym ośrodku), nie zapewniono minimalnej liczby zajęć (co 
najmniej 6 godzin dziennie) wymaganej przepisem § 6 rozporządzenia w sprawie 
śds stanowiącym, że dom działa pięć dni w tygodniu po osiem godzin, w tym co 
najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami. Kontrola 
NIK wykazała natomiast, że w pełnym wymiarze udział w zajęciach brali tylko 
niektórzy ww. uczestnicy ŚDS i tylko w niektóre dni. Pozostali uczestnicy brali udział 
w zajęciach w niepełnym wymiarze (od 0,75 do 5,75 godziny dziennie). Sytuacja ta 
spowodowana była tym, że w obiektach ŚDS funkcjonowało ww. Centrum, które 
zajęcia edukacyjne dla swoich uczniów (będących jednocześnie uczestnikami ŚDS) 
prowadziło w tych samych godzinach, w których działał ŚDS.   

Kierownik MOPS oraz Kierownik ŚDS wyjaśniły, że nie informowały Burmistrza oraz 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o niepełnej realizacji obowiązkowych zadań. 

Biorąc pod uwagę fakt, że zadanie prowadzenia ŚDS zlecone zostało Miastu przez 
Wojewodę i jest ono realizowane przez jednostkę podległą Miastu (MOPS), 
realizacja tego zadania, nie tylko od strony finansowej, ale również merytorycznej 
powinna być przez Miasto nadzorowana w ramach funkcjonującego systemu kontroli 
zarządczej. Niepełne zatem wykonywanie przez podległą jednostkę zadań 
wynikających z obowiązujących przepisów powinno być w wyniku takiego działania  
wyeliminowane.            
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3.4. Pracownicy Urzędu dokonywali kontroli prawidłowości i terminowości rozliczenia 
przez MOPS otrzymanych dotacji celowych na funkcjonowanie ŚDS, na podstawie 
przedkładanych do Urzędu sprawozdań. Kontrole te nie wykazały nieprawidłowości 
w wydatkowaniu otrzymanych dotacji na funkcjonowanie ŚDS w latach 2014-2016. 

Do Urzędu Miejskiego w okresie objętym kontrolą nie wpłynęły żadne skargi lub 
wnioski dotyczące ŚDS w Olecku. Pracownicy Urzędu dokonywali analizy 
przedkładanych sprawozdań, o których mowa w § 25 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
w sprawie śds. Do złożonych sprawozdań w zakresie terminowości i kompletności 
pracownicy Urzędu nie zgłaszali wniosków lub uwag. 

(dowód: akta kontroli str. 40-43) 

Burmistrz nie zatwierdził 5 opracowanych i uzgodnionych z Wojewodą w latach 
2014-2016 dokumentów organizacyjnych śds. Nie w pełni rzetelnie nadzorowano 
wywiązywanie się Kierownika MOPS z powierzonych mu zadań związanych  
z kierowaniem osób niepełnosprawnych do ŚDS. W badanym okresie Urząd nie 
przeprowadził żadnej kontroli dotyczącej wydawania przez MOPS decyzji 
administracyjnych o skierowaniu do ośrodka. Uwagi NIK dotyczą również nadzoru 
sprawowanego nad realizacją zadań przez ŚDS. W badanym okresie w Domu tym 
nie przeprowadzono bowiem, w ramach ustanowionego systemu kontroli 
zarządczej, kontroli lub audytu dotyczących jego funkcjonowania. Należy przy tym 
podkreślić, że przeprowadzona w bieżącym roku kontrola NIK wykazała liczne 
nieprawidłowości w realizacji zadań ŚDS.  

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli12, wnosi o: 

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

2. Zatwierdzanie przez organ prowadzący dokumentów organizacyjnych 
dotyczących funkcjonowania ŚDS, tj. regulaminu organizacyjnego, programu 
działalności oraz rocznych planów pracy. 

3. Kierowanie do ŚDS wyłącznie osób z gmin, z którymi Miasto Olecko ma zawarte 
porozumienia w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego. 

4. Wzmocnienie nadzoru nad funkcjonowaniem ŚDS, w tym wyegzekwowanie 
realizowania przez ŚDS obowiązkowych zajęć ze wszystkimi uczestnikami, 
zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie śds, a także rozważenie zasadności 
funkcjonowania w ŚDS placówki oświatowej (CES). 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
12 Dz.U. z 2017 r. poz. 524. 
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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             maja 2017 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler  
Henryk Dykty 

główny specjalista kontroli państwowej  
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