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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/086 – Wykorzystanie środków publicznych na 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/18/2017 z dnia 23 stycznia 2016 r. 

      (dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejski Ośrodek Opieki Społecznej w Olecku (dalej: „MOPS”), ul. Kolejowa 31,  
19-400 Olecko, w ramach którego funkcjonuje, jako jego komórka organizacyjna, 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku (dalej: „ŚDS” lub „Dom”), ul. Armii 
Krajowej 26, 19-400 Olecko. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maria Siemaszko-Kozielska – Kierownik MOPS 
Danuta Maria Zaniewska – Kierownik ŚDS   

(dowód: akta kontroli str. 2) 
   

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W badanym okresie (lata 2014-2016) środki publiczne z budżetu państwa na 
funkcjonowanie ŚDS były terminowo rozliczane i wykorzystywane zgodnie 
z przeznaczeniem określonym w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej2, tj. na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności 
w celu zwiększania ich zaradności i samodzielności życiowej oraz integracji 
społecznej. Osiągnięto również wymagany standard usług bytowych ŚDS. 
Prawidłowo też prowadzono dokumentację jego uczestników. Zamówienia publiczne 
na dostawy i usługi związane z realizowanymi przez ŚDS zadaniami udzielane były 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych3 (dalej: „ustawa PZP”). 

Kontrola wykazała jednak, że usługi ŚDS świadczone w ramach indywidualnych 
treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegające na nauce, 
rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego 
i funkcjonowania w życiu społecznym, o których mowa w rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy4 (dalej: „rozporządzenie w sprawie śds”) realizowane były 
w niepełnym wymiarze. Stwierdzono również, że Kierownik MOPS nie przedkładała 
do zatwierdzenia organowi prowadzącemu dokumentów organizacyjnych ŚDS, 
tj. regulaminu ośrodka, programu jego działalności oraz rocznych planów pracy. 
Nierzetelnie prowadzono też książki obiektów budowlanych ŚDS, a Wojewodzie 
Warmińsko-Mazurskiemu przekazywano miesięczne meldunki oraz sprawozdania 
z działalności Domu za dany rok budżetowy zawierające błędne dane. W toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów 
pędnych i oleju opałowego w 2015 r., jeden z członków komisji przetargowej nie 
wywiązał się obowiązku złożenia wymaganego ustawą PZP oświadczenia.  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych  
  nieprawidłowości, negatywna lub ocenę opisową.  
2 Dz. U. z 2016 r. , poz 930 ze zm. 
3 Dz. U. z 2015 r., poz. 2164. 
4 Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 (§§ 6 i 14) 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Zgodnie ze Statutem Gminy Olecko5 oraz Statutem MOPS6 i Regulaminem 
MOPS7, ŚDS działał jako ośrodek wsparcia w strukturze MOPS, zaś jego 
funkcjonowanie określał Regulamin organizacyjny, opracowany przez Kierownika 
ŚDS8. Siedzibę Domu stanowiły dwa budynki mieszczące się w Olecku przy 
ul. Armii Krajowej 26.  

ŚDS stanowił ośrodek wsparcia dziennego pobytu dla 110 osób, w tym dorosłych  
z przewlekłymi chorobami psychicznymi – typ A (średnio 36 rocznie) oraz 
upośledzonych umysłowo (dorosłych i dzieci) – typ B (średnio 74 rocznie). 
Uczestnikami ŚDS były osoby z gminy Olecko oraz gmin: Świętajno, Kowale 
Oleckie, Wieliczki, Gołdap i Biała Piska. Dom prowadził działalność od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.30-15.30. 

Liczba miejsc w ŚDS na dzień 1 stycznia 2014 r. wynosiła 105 osób, a od 1 grudnia 
2014 r. – 110 osób.  Określono ją, na wniosek Burmistrza Olecka (dalej: „Burmistrz”), 
w decyzjach Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (dalej: „Wojewoda”) o przyznaniu 
dotacji celowych z budżetu państwa na funkcjonowanie ŚDS. 

W poszczególnych latach liczba uczestników korzystających z usług ŚDS 
kształtowała się następująco: według stanu stan na 1 stycznia 2014 r. – 107 osób, 
zaś na 31 grudnia 2014 r. – 109 osób, w 2015 r. odpowiednio 109 i 112, a w 2016 r. 
– 112 i 116 osób. Liczba osób w poszczególnych miesiącach danego roku wahała 
się w przedziałach: w 2014 r. – od 105 we wrześniu do 111 w maju, w 2015 r. –  
od 109 w lipcu do 113 w marcu, w 2016 r. – od 112 w czerwcu, lipcu i sierpniu do 
116 w grudniu. 

Struktura wiekowa uczestników według stanu na 1 stycznia 2014 r.  
i 31 grudnia 2016 r. przedstawiała się następująco: od 4 do 8 lat – odpowiednio 14 
i 21 osób, od 9 do 18 lat – 31 i 32 osób, od 19 do 25 lat – 26 i 19 osób, od 26 do 30 
lat – 8 i 11 osób, od 31 do 40 lat – 16 i 12 osób, od 41 do 50 lat – 7 i 12 osób, od 51 
do 60 lat – 5 i 8 osób i powyżej 60 lat – 0 i 1 osoba. 

(dowód: akta kontroli str. 3-38,612) 

W latach 2014-2016, w 30 miesiącach ŚDS przekroczył liczbę uczestników ponad 
liczbę miejsc określonych w ww. decyzjach Wojewody. I tak: 

− w 2014 r. od stycznia do listopada, gdy liczba uczestników ustalona była na 105 
w Domu przebywało: 107 osób w sierpniu i październiku, 108 w styczniu, lutym, 
marcu i lipcu, 109 w kwietniu i listopadzie, 110 w czerwcu oraz 111 osób w maju; 

− w 2015 r. na 110 przyznanych miejsc: w październiku przebywało 111 osób,  
w styczniu, lutym, maju, wrześniu, listopadzie i grudniu – 112 i w marcu  
113 osób, 

 

                                                      
5 Uchwały Rady Miejskiej: nr ORN.0007.33.2012 z dnia 31 maja 2012 r., nr ORN.0007.39.2014 z dnia  
27 czerwca 2014 r. oraz nr ORN.0007.65.2016 z dnia 30 września 2016 r. 
6 Uchwały RM nr ORN.0007.39.2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. i  nr  ORN.0007.36.2016 z dnia 25 maja 2016 r. 
7 Zarządzenie nr 2/15 Kierownika MOPS w Olecku z dnia 29 czerwca 2015 r. 
8 W okresie objętym kontrola obowiązywały dwa Regulaminy jeden wprowadzony Zarządzeniem z dnia  
20 marca 2013 r., zaś drugi wprowadzony Zarządzenie nr 2/15 Kierownika ŚDS z dnia 25 marca 2015 r.  
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego ŚRS w Olecku. 

Opis stanu 
faktycznego 
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− w 2016 r. na 110 przyznanych miejsc: w czerwcu, lipcu i sierpniu przebywało po 
112 osób, w styczniu, marcu, kwietniu, maju – 113, w lutym, październiku  
i listopadzie po 114 osób, zaś w grudniu 116 osób. 

Według §7 ust. 9 rozporządzenia w sprawie śds, w razie częstych nieobecności 
uczestników, trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych i związanej z tym 
możliwości świadczenia usług dla dodatkowych osób, do domu mogą być 
skierowane kolejne osoby, jednak w liczbie nie przekraczającej liczby uczestników  
o częstych nieobecnościach. 

Kierownik Domu wyjaśniła, że przekraczanie liczby uczestników w stosunku do 
liczby ustalonej przez Wojewodę wynikało z rosnących potrzeb społecznych  
w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych psychicznie i umysłowo, w tym 
autystycznych, a także ich rodzin. Podała, że sytuacja ta nie powodowała żadnych 
skutków finansowych, pozwalały na to warunki organizacyjne ŚDS, a zjawisko to 
było podawane w informacjach do Wojewody. 

  (dowód: akta kontroli str. 23,26,35-36,39-41) 

1.2.1. W okresie objętym kontrolą w ŚDS obowiązywały dwa regulaminy 
organizacyjne. Regulamin organizacyjny oraz Program działalności domu i plan 
pracy na każdy rok były opracowane w uzgodnieniu z Wojewodą. Regulamin 
organizacyjny z 2013 r. został zatwierdzony przez Kierownika MOPS, zaś w 2015 r. 
przez Burmistrza. Program działalności ŚDS jak i plany pracy na poszczególne lata 
objęte kontrolą były zatwierdzane przez Kierownika MOPS. 

  (dowód: akta kontroli str. 22-34,42-130) 

Kierownik MOPS nie przedłożyła do zatwierdzenia organowi prowadzącemu 
regulaminu organizacyjnego ŚDS z 2013 r., programu jego działalności 
obowiązującego w okresie objętym kontrolą oraz planów pracy na lata 2014-2017. 
W myśl § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie śds, program działalności domu 
i jego plany pracy na każdy rok zatwierdza jednostka prowadząca (w tym przypadku 
Burmistrz). Również w zarządzeniu Wojewody nr 34 z dnia 9 lutego 2010 r.9, w pkt 
30 określono, że program działalności i roczny plan pracy domu zatwierdza podmiot 
prowadzący.  

Kierownik MOPS wyjaśniła, że powyższe nieprawidłowości wynikały z przeoczenia 
przez Kierownika ŚDS części przepisu § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia. Podała,  
że powyższe dokumenty przedkładane będą do zatwierdzenia Burmistrzowi. 

(dowód: akta kontroli str. 60, 67, 76, 86, 92, 100, 108, 116, 123, 130-135) 

1.2.2. Kontrola wykazała, że w pomieszczeniach ŚDS, w godzinach jego pracy od 
7.30 do 15.30, funkcjonowała placówka oświatowa Centrum Edukacji Specjalnej 
(dalej: „CES”), prowadzona przez Stowarzyszenie „Dać Nadzieję”. CES zawarło 
z ŚDS umowę, na mocy której za opłatą czynszową współużytkowało wszystkie 
pomieszczenia. Centrum to stanowi odrębną placówkę, realizującą zadania 
oświatowe, dla której organem dotującym jest Powiat Olecki. Do jego zadań 
statutowych należała edukacja tych uczestników ŚDS, którzy nie przekroczyli 
25 roku życia10. Według stanu na koniec roku, w latach objętych kontrolą, w CES 
obowiązek szkolny realizowało: w 2014 r. - 72 uczestników ŚDS, w 2015 r. - 70, 
a w 2016 r. - 76.  

 

                                                      
9 Zarządzenie w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących zasad organizowania, prowadzenia i finansowania 
środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie warmińsko-
mazurskim. 
10 W Statucie CES zapisano, że Centrum to funkcjonuje tylko dla uczestników ŚDS. 

Opis stanu 
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Uczęszczali oni do wyodrębnionych w strukturze CES:  

− Oddziału Przedszkolnego przy Specjalnej Szkole Podstawowej (w latach 2014-
2016, według stanu na koniec grudnia, odpowiednio: 19,16 i 15 dzieci), 

− Specjalnej Szkoły Podstawowej (odpowiednio: 28, 35 i 42 uczniów), 
− Specjalnego Gimnazjum (odpowiednio: 9, 9 i 6 uczniów), 
− Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy (odpowiednio 16, 10 i 13 uczniów). 

Z analizy dokumentacji skierowań do ŚDS wynikało, że wszyscy uczniowie, 
realizujący obowiązek szkolny w Specjalnej Szkole Podstawowej, a także dzieci  
i młodzież, którym przysługiwało prawo do nauki (uczęszczający do Oddziału 
Przedszkolnego, Specjalnego Gimnazjum lub Specjalnej Szkoły  Przysposabiającej 
do Pracy) byli jednocześnie uczestnikami ŚDS i podopiecznymi CES na wniosek 
rodziców.   

Kierownik ŚDS w swoim wyjaśnieniu podała, że utworzenie CES przy ŚDS oparte 
było na: „…idei zapewnienia możliwości spełniania obowiązku szkolnego i prawa do 
nauki dzieciom i młodzieży (w wieku od trzech do 25 lat), będących uczestnikami 
ŚDS” ponieważ „nadal nie ma  w mieście Olecko i powiecie oleckim szkoły 
specjalnej, przyjmującej wychowanków i uczniów z głębokimi złożonymi 
dysfunkcjami.” 

 (dowód: akta kontroli str. 136-239, 893-894, 905) 

1.2.3. W związku z faktem, że w ŚDS realizowane były przez CES zajęcia 
oświatowe, w celu weryfikacji wywiązywania się z wykonywania obowiązkowych 
6 godzin zajęć w ramach działania ŚDS, dokonano analizy zapisów w dziennikach 
zajęć grupowych dotyczących:  

• Uczestników ŚDS, którzy nie brali udziału w zajęciach edukacyjnych 
organizowanych przez CES. Ustalono, że w tygodniu od 21 do 25 listopada 
2016 r. zajęcia w ramach ŚDS realizowano w pełnym wymiarze, natomiast 
w tygodniu od 20 do 24 lutego 2017 r. uczestniczyli oni w zajęciach 
terapeutycznych, treningach umiejętności praktycznych i innych w wymiarze od 
5 do 5,5 godziny dziennie. 

• Wybranych losowo ośmiu uczestników ŚDS, którzy brali udział w zajęciach 
edukacyjnych CES. Stwierdzono, że:  

− w tygodniu od 21 do 25 listopada 2016 r. obowiązkowe 6 godzin zajęć 
dziennie w ramach ŚDS zrealizowane zostało tylko przez jednego 
uczestnika w trakcie trzech dni tego tygodnia oraz dwóch uczestników 
w jednym dniu; pozostałych pięciu uczestników realizowało zajęcia 
w ramach ŚDS w przedziale od 1,83 godziny do 5,5 godziny dziennie; 
trzech uczestników brało udział w zajęciach organizowanych wspólnie 
przez ŚDS i CES (od 0,75 do 3 godzin dziennie); 

− w tygodniu od 20 do 24 lutego 2017 r. obowiązkowe 6 godzin zajęć 
dziennie w ramach ŚDS zrealizowane  zostało  przez: trzech  uczestników 
w  trakcie trzech dni tego tygodnia oraz przez jednego uczestnika w trakcie 
dwóch dni; pozostałych pięciu uczestników realizowało zajęcia w ramach 
ŚDS w wymiarze od 1,5 godziny do 5,75 godziny dziennie; siedmiu 
uczestników brało udział w zajęciach organizowanych wspólnie przez ŚDS 
i CES, w wymiarze od 0,75 godziny do 3,5 godziny dziennie. 

Przeanalizowano też jeden tydzień od 20 do 24 lutego 2017 r. odnośnie wszystkich 
pozostałych 71 uczestników (poza ww. ośmioma uczestnikami ŚDS) 
uczestniczących zarówno w zajęciach ŚDS i CES. Ustalono, że zajęcia w ramach 
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ŚDS odbywały się w wymiarze od 0,75 godziny do 4,5 godziny dziennie, a zajęcia 
organizowane wspólnie przez ŚDS i CES – od 1 do 4 godzin dziennie.  

 (dowód: akta kontroli str. 240-529) 

Niezapewnienie uczestnikom ŚDS obowiązkowych zajęć w wymiarze 6 godzin 
dziennie było niezgodne z 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. Jak wykazała 
analiza zapisów w dziennikach zajęć grupowych dotyczących ośmiu wybranych 
losowo uczestników ŚDS, realizujących swój obowiązek szkolny w CES, nie 
zapewniono im zajęć w ramach ŚDS w pełnym wymiarze, co najmniej 6 godzin 
dziennie przez pięć dni w tygodniu. W pełnym wymiarze zajęcia ŚDS zapewnił tylko 
niektórym uczestnikom i tylko w niektóre dni. Dla pozostałych uczestników wymiar 
zajęć w ramach ŚDS był niepełny (od 0,75 do 5,75 godziny dziennie). Również 
uczestnicy ŚDS, którzy nie uczęszczali na zajęcia szkolne do CES nie mieli 
zapewnionych zajęć w ramach ŚDS w pełnym wymiarze czasowym. 

W sprawie nierealizowania w pełnym wymiarze zajęć w ramach SDŚ dla 
uczestników nie uczęszczających na zajęcia szkolne do CES, Kierownik ŚDS 
wyjaśniła, że spowodowane było to zmianą organizacji zajęć w ŚDS, w ramach 
której zastosowano półgodzinny czas wolny oraz godzinny na spożycie obiadu. 
Kierownik podała też, że ŚDS wycofał się z czasu wolnego od wtorku do piątku, zaś 
czas przeznaczony na obiad skrócono do pół godziny, a w poniedziałek wydłużono 
czas treningów o pół godziny. 

Natomiast w sprawie nierealizowania w pełnym wymiarze zajęć w ramach SDŚ 
przez uczestników, którzy realizowali obowiązek szkolny w CES, Kierownik ŚDS 
wyjaśniła, że jej zdaniem w sytuacji małych dzieci z dużymi dysfunkcjami 
rozwojowymi (zdrowotnymi, psychicznymi i intelektualnymi) zwiększenie ilości zajęć 
realizowanych w ramach świadczeń ŚDS oraz zajęć w ramach obowiązku 
szkolnego przekraczałoby możliwości psychofizyczne tych dzieci. Podała,  
że wymagania z powyższego rozporządzenia są nie w pełni dostosowane i trudne 
do spełnienia w odniesieniu do małych, głęboko niepełnosprawnych dzieci,  
z  ograniczoną  wytrzymałością   wynikająca    ze   stanu   zdrowia.  

NIK zwraca uwagę, że główna przyczyną nie realizowania w pełni zajęć 
obowiązkowych przez ŚDS (co najmniej 6 godzin dziennie) było funkcjonowanie 
przy ŚDS placówki oświatowej i przyjęcie, że priorytetowa jest realizacja zajęć 
edukacyjnych w ramach CES. Nie jest bowiem możliwe, aby w trakcie ośmiu godzin 
od 7.30 do 15.30 można było zrealizować w pełnym wymiarze program 
obowiązkowy obydwu placówek, a żaden przepis nie daje ŚDS uprawnień do 
ograniczania wymiaru obowiązkowych zajęć dla swoich uczestników. 

W ŚDS nie opracowano też godzinnych harmonogramów zajęć oraz nie 
wskazywano osób prowadzących poszczególne zajęcia.  

Kierownik wyjaśniła, że faktycznie nie opracowywała pisemnych harmonogramów, 
gdyż przydział zadań odbywał się ustnie. Z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli 
NIK wynika, że często zajęcia w ramach ŚDS i CES realizowane były 
naprzemiennie, a niektóre zajęcia realizowane były wspólnie. 

 (dowód: akta kontroli str. 240-534, 614-709) 

1.2.4. Dwa budynki, w których funkcjonował ŚDS posiadały wszystkie wymagane 
zgody na jego użytkowanie ze względu na przebywanie w nim ludzi, tj. Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej o spełnieniu wymagań sanitarnych, Straży Pożarnej  
o spełnieniu wymogów w zakresie bezpieczeństwa p.poż. 

(dowód: akta kontroli str. 535-545) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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1.2.5. Dla dwóch budynków, oznaczonych numerami 1 i 2 w ŚDS prowadzono 
odrębne książki obiektów budowlanych. Według zapisów w tych książkach obiekty 
te poddawane były w terminie zarówno kontrolom okresowym, co najmniej raz do 
roku (kontrola stanu technicznego budynku, instalacji i urządzeń służących ochronie 
środowiska oraz instalacji gazowych i przewodów kominowych), a także 
okresowych, co najmniej raz na pięć lat, w zakresie stanu technicznego budynku 
oraz instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Powyższe kontrole przeprowadzały 
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  

(dowód: akta kontroli str. 546-586) 
 

Książki obiektów budowlanych prowadzono niezgodnie z wymogami określonymi  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki 
obiektu budowlanego11. Zastosowany w książkach sposób zabezpieczenia ich 
kompletności (przeszycie i przyklejenie kawałka papieru do końca sznurka bez 
opieczętowania) pozwalał na dokonanie wymiany lub usunięcia stron bez 
pozostawienia śladów ingerencji. W § 4 ww. rozporządzenia stanowi się, że książka 
powinna mieć m.in. strony zabezpieczone przed ich usunięciem lub wymianą. Poza 
tym w obydwu książkach nie wypełniono części III, tj. spisu dokumentacji dołączonej 
do książki obiektu. W szczególności dotyczy to budynku nr 2, którego dokumentacja 
rozbudowy była pełna. W części IX książki budynku nr 1 nie wpisano protokołów 
odbioru robót remontowych po remoncie przeprowadzonym w 2010 r. 

Zastępca Kierownika ŚDS, upoważniona do dokonywania wpisów w książkach 
obiektów budowlanych, wyjaśniała, że nieopieczętowanie ksiąg wynikało z faktu,  
że książki te zostały przeszyte, a końcówki sznurków oklejone papierem już  
w momencie zakupu, dlatego uznała to za wystarczające. Poinformowała w trakcie 
kontroli NIK, że książki zostały opieczętowane z dniem 16 lutego 2017 r. Podała 
również, że niewypełnienie części III i IX książek wynikało z niedopatrzenia 
i zostanie to niezwłocznie uzupełnione.  

(dowód: akta kontroli str. 546-588) 

1.3.1. Według stanu na 23 stycznia 2017 r. w ŚDS zatrudnionych było 28 osób  
(w różnych wymiarach czasowych), łącznie na 22,7 etatu. W pełnym wymiarze 
czasu pracy zatrudnionych było 20 osób, jedna osoba na 1/8 etatu, jedna na 3/8 
etatu, trzy na 1/2 etatu, dwie na 1/4 etatu i jedna na 1/5 etatu. Wskaźnik 
zatrudnienia pracowników wspierająco-aktywizujących wynosił: 5,14 etatu dla 
uczestników w domu typu A, zaś 14,8 etatu dla uczestników w Domu typu B i był 
zgodny z § 12 rozporządzenia o śds.  

Kierownik ŚDS ukończyła studia wyższe z psychologii klinicznej oraz studia 
podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie 
Warszawskim. Pozostałe osoby posiadały kwalifikacje zawodowe odpowiadającemu 
rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w ŚDS oraz wymaganą liczbę lat pracy 
w zawodzie. 

 (dowód: akta kontroli str. 589-613) 

1.3.2. W wyniku kontroli ustalono, że 11 pracowników ŚDS (spośród 28) było 
jednocześnie zatrudnianych w CES. Pracujący na niepełnych etatach w ŚDS 
wykonywali również pracę na rzecz CES w godzinach funkcjonowania ŚDS. 
Pracownicy, którzy pracowali na pełnych etatach w ŚDS (np. Kierownik ŚDS, która 
była jednocześnie Dyrektorem CES), zadania na rzecz CES wykonywali po 
godzinach pracy ŚDS.  

 (dowód: akta kontroli str. 239, 614-714) 
                                                      
11 Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1134 ze zm. 
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1.3.3. W okresie objętym kontrolą ŚDS zorganizował ogółem 12 zajęć i szkoleń 
wewnętrznych, po cztery w każdym roku, w których brało udział od 12 do 19 
pracowników każdorazowo, a prowadzili je pracownicy ŚDS posiadający różne 
specjalizacje związane z funkcjonowaniem ŚDS. Pracownicy ŚDS brali również 
udział w 200 szkoleniach zewnętrznych, w tym 51 w 2014 r., 74 w 2015 r. i 75 w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 589-613, 715-757) 

1.4. Z analizy dokumentacji 30 uczestników ŚDS wynikało, że zapewniono im 
możliwość korzystania z usług określonych w § 14 rozporządzenia w sprawie śds 
oraz zabezpieczono możliwość realizacji zadań wynikających z przepisów §§ 15-17 
i 21 tego rozporządzenia, opracowując dla każdego uczestnika indywidualny plan 
postępowania wspierająco-aktywizującego, w którym ujęto realizację ww. usług, 
w tym m.in. treningu funkcjonowania w codziennym życiu, treningu umiejętności 
interpersonalnych i rozwiazywania problemów, niezbędną opiekę i poradnictwo 
psychologiczne. Ustalono też, że w ŚDS: 

− powołano cztery zespoły wspierająco-aktywizujące opracowujące  
ww. plany, w skład których wchodzili pracownicy ŚDS, zaś ich pracę opiniowała 
i zatwierdzała Kierownik ŚDS; we wszystkich badanych przypadkach zespół 
zbierał się z częstotliwością co najmniej raz na 6 miesięcy, 

− uczestnicy korzystali z usług, które odpowiadały zaleceniom indywidualnego 
planu postępowania wspierająco-aktywizującego; zapewniono im zarówno 
zajęcia indywidualne, jak i zespołowe, 

− spośród 30 uczestników, 19 nie korzystało z codziennego spożywania gorącego 
posiłku organizowanego przez ŚDS, gdyż jeden nie kwalifikował się, zaś 
pozostali nie wyrażali woli korzystania z tych posiłków. Ośmiu uczestników 
otrzymywało je nieodpłatnie, a pozostałych trzech płaciło za nie bezpośrednio 
firmie cateringowej, 

− zapewniono uczestnikom możliwość skorzystania z usług transportowych 
polegających na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania, z którego 
korzystało ośmiu spośród ww. 30 uczestników; trzem uczestnikom transport 
zabezpieczała Gmina Kowale Oleckie, jednemu Gmina Wieliczki, zaś 
pozostałych 18 uczestników organizowało transport we własnym zakresie, 

− dla każdego z uczestników prowadzono dokumentację indywidualną w zakresie 
wymaganym § 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie śds, 

− każdy z badanych uczestników ujęty był w dokumentacji zbiorczej prowadzonej 
przez placówkę zgodnie w wymogami § 24 ust. 3-6 ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 758-760) 

1.5. W latach 2014-2016 w ŚDS przeprowadzono łącznie siedem kontroli, w tym 
jedną w 2015 r. przez Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 
Wojewódzkiego oraz sześć kontroli przez Powiatową Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w Olecku, po dwie kontrole w każdym roku, tj. 2014 r., 2015 
i 2016 r., Kontrolami PSSE objęto bezpieczeństwo żywności i stanu sanitarnego, 
a w ich wyniku nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Wydział Polityki Społecznej przeprowadził kontrolę kompleksową w dniach 25-29 
maja 2015 r., którą objęto organizację i funkcjonowanie ŚDS, poziom zatrudnienia 
oraz kwalifikacje zatrudnionych pracowników, standard usług bytowych, procedury 
przyjęć oraz charakterystykę uczestników oraz postępowanie wspierająco-
aktywizujące. Kontrolą przeprowadzono za okres od 1 stycznia 2014 r. do 29 maja 
2015 r. Jej ustalenia zawarto w protokole podpisanym 26 lutego 2016 r. Pismem 
z dnia 3 marca 2016 r. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej poinformował 
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Kierownika MOPS oraz Kierownika ŚDS, że nieprawidłowości nie stwierdzono  
i działania w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie. 

(dowód: akta kontroli str. 761-798)  

1.6. W okresie objętym kontrolą ŚDS terminowo przekazywał jednostce 
prowadzącej oraz do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego informacje 
(wg stanu na 1 stycznia danego roku) oraz sprawozdania z działalności Domu za 
dany rok budżetowy. Dane zawarte w tych sprawozdaniach były rzetelne (poza 
informacją o szkoleniach i powierzchnią użytkową) i zawierały dane wymagane § 25 
rozporządzenia o śds, tj. m.in. część dotyczącą sprawozdania merytorycznego 
(formy i efekty prowadzonej działalności, współpracę ŚDS, strukturę zatrudnienia), 
cześć dotyczącą zasobów Domu (m.in. środki finansowe przeznaczone na 
funkcjonowanie ŚDS w roku sprawozdawczym) oraz część dotyczącą oceny 
realizacji zadań i wniosków. 

W latach 2014-2016 ŚDS terminowo przekazywał Wojewodzie meldunki o liczbie 
osób korzystających z jego usług,  w których podawał m.in. statutową liczbę miejsc, 
liczbę skierowań do ŚDS (aktualnych w danym miesiącu), liczbę osób 
uczestniczących w zajęciach z podziałem na tych którzy uczestniczyli  
od 1 do 10 dni oraz uczestniczących 11 dni i więcej, a także liczbę 
nieuczestniczących w zajęciach. 

(dowód: akta kontroli str. 35-36, 799-873) 

W sprawozdaniach z działalności Domu za dany rok budżetowy, przekazywanych 
Wojewodzie, nierzetelnie wykazywano dane dotyczące przeprowadzonych szkoleń 
oraz powierzchni użytkowej ŚDS. Z teczek osobowych pracowników Domu 
wynikało, że odbyli oni 200 szkoleń, zaś ze sprawozdań do Wojewody wynikało,  
że szkoleń tych było w tym okresie 92, w tym 26 w 2014 r. (o 25 mniej niż  
w teczkach osobowych), 39 w 2015 r. (o 35 mniej) i 27 w 2016 r. (o 48 mniej).  

Kierownik wyjaśniła, że jej błąd polegał na tym, że liczbę szkoleń do sprawozdania, 
zamiast z kadr, brała bezpośrednio od pracowników. Ponad roczny odstęp czasowy 
zbierania danych od pracowników spowodował nieścisłości w liczbie szkoleń. 

 (dowód: akta kontroli str. 589-613, 715-757, 823-874) 

1.7.  Dom współpracował z różnymi podmiotami w zakresie integracji społecznej 
uczestników ŚDS, w tym m.in. z:  

− MOPS w Olecku oraz z GOPS w Wieliczkach, Kowalach Oleckich oraz  
w Świętajnie, w zakresie m.in. zapewnienia opieki i pomocy uczestnikom i ich 
rodzinom poprzez wymianę informacji na temat poszczególnych uczestników, 
konsultacji w sprawach interwencyjnych, 

− PCPR w Olecku w przygotowywaniu danych do sporządzenia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleckiego na lata 2016-2025, 
udział w szkoleniach organizowanych przez PCPR, 

− Poradnią Zdrowia Psychicznego w Olecku, szpitalami psychiatrycznymi  
w Suwałkach i Węgorzewie w sprawie zdrowia lub leczenia uczestników Domu, 

− Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku w zakresie pomocy uczestnikom Domu 
w udziale w projektach przygotowujących do aktywizacji zawodowej, 

− stowarzyszeniami i fundacjami, w tym m.in. Stowarzyszeniem „Dać Nadzieję” 
przy ŚDS w Olecku (w ramach współudziału w organizowaniu i prowadzeniu 
projektów, np. finansowych z funduszy PFRON), Fundacją „SYNAPSIS”  
w Warszawie (wymiana doświadczeń i organizacja szkoleń dla pracowników, 
Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
k. Giżycka (szkolenia, konsultacje), 
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− Kościołem Rzymsko-Katolickim (udział uczestników w szkoleniach parafialnych, 
spotkaniach misyjnych dla uczestników i ich rodziców, udział w organizowanych 
przez Parafię konkursach, w pochodach Trzech Króli), 

− Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Olecku (udział w akademiach, konkursach, 
przeglądach), 

− placówkami oświatowymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

− warsztatami terapii zajęciowej (WTZ) w Olecku, poprzez udział w wydarzeniach 
integracyjnych oraz przygotowaniu uczestników ŚDS do przejścia do WTZ  
(w 2014 r. - jedna osoba, 2015 r. - cztery osoby), 

− Starostwem Powiatowym w Olecku w zakresie powiatowych programów 
zdrowotnych,  

− ŚDS w Ełku, Bartoszycach, Nowej Wsi Ełckiej w ramach wspólnych konkursów, 
przeglądów oraz cyklicznych festynów, 

− Komendą Powiatową Policji w Olecku i Komendą Straży Pożarnej  w Olecku  
w sprawach profilaktyki zagrożeń i bezpiecznych zachowań, 

− Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji – udział w zawodach, wydarzeniach 
społecznych, korzystania z hali sportowej i basenu, terenów rekreacyjnych 
należących do MOSiR, 

− lokalna prasą i stronami internetowymi Gminy Olecko – zamieszczanie 
informacji o ŚDS, 

− rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi uczestników ŚDS w różnego 
rodzaju spotkaniach, szkoleniach warsztatach, poradnictwie. 

 (dowód: akta kontroli str. 841,860-862,869-870,875-877)  

ŚDS posiadał wszystkie dokumenty organizacyjne dotyczące swojego 
funkcjonowania, tj. statut regulamin organizacyjny, program działalności i roczne 
plany pracy, jednakże nie zostały one zatwierdzone przez organ prowadzący. Kadra 
zatrudniona w ŚDS miała kwalifikacje i staż pracy wymagane rozporządzeniem 
w sprawie ŚDS. W badanym okresie w ŚDS prawidłowo prowadzono dokumentację 
uczestników domu. Wywiązano się również z obowiązku współpracy z innymi 
podmiotami i instytucjami w zakresie integracji społecznej uczestników ŚDS. 
Terminowo przekazywano Wojewodzie wymagane sprawozdania i meldunki.  

Kontrola wykazała jednak, że zadania wynikające z rozporządzenia w sprawie śds 
realizowane były w niepełnym zakresie, gdyż uczestnikom ŚDS, którzy jednocześnie 
realizowali obowiązek szkolny w CES nie zapewniono wymaganych 6 godzin zajęć 
w ramach ŚDS. Stwierdzono też przypadki realizacji wspólnych zajęć przez ŚDS 
i CES. Stwierdzono również, że Kierownik MPOS nie przedłożyła do zatwierdzenia 
Burmistrzowi dokumentów organizacyjnych Domu, uzgodnionych wcześniej 
z Wojewodą. Nierzetelnie prowadzono też książki obiektów budowlanych ŚDS, 
a Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu przekazywano miesięczne meldunki oraz 
sprawozdania z działalności Domu za dany rok budżetowy zawierające błędne dane. 

2. Wykorzystanie otrzymanych dotacji. 

2.1. W latach 2014-2016 ŚDS otrzymał z Gminy środki w łącznej wysokości 
4.411.710,00 zł, z czego 4.407.912,00 zł stanowiły dotacje budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących oraz 3.798,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.  
W poszczególnych latach uzyskano i wydatkowano środki dotacji w następujących 
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kwotach: 1.317.550,00 zł w 2014 r. (zadania bieżące), 1.341.220,00 zł w 2015 r. 
(zadania bieżące) i 1.752.294,00 zł w 2016 r. (w tym 1.749.142 na zadania bieżące 
i 3.798,00 zł na zadania inwestycyjne - zakup piekarnika elektryczno-parowego do 
pomieszczenia kuchennego).  

(dowód: akta kontroli str. 878-892) 

2.2. ŚDS w dniu 20 grudnia 2012 r. zawarł ze Stowarzyszeniem „Dać Nadzieję” 
umowę na prowadzenie zadań oświatowych przez CES w pomieszczeniach ŚDS. 
W umowie tej ustalono, że:   

− ŚDS wynajmuje pomieszczenia dla CES o łącznej powierzchni 1040,84 m², 

− wynajmujący w każdym roku kalendarzowym poniesie część kosztów 
dotyczących utrzymania budynku w zakresie: zakupu oleju opałowego do kwoty 
15 tys. zł, zakupu środków czystości do kwoty 5 tys. zł, zakupu materiałów 
biurowych do kwoty 5 tys. zł oraz bieżących napraw, remontów pomieszczeń do 
kwoty 20 tys. zł, 

− wynajmujący poniesie część kosztów szkoleń pracowników ŚDS (kursy, 
konferencje itp.) do kwoty 5 tys. zł, 

− CES poniesie część kosztów dotyczących udziału uczniów i opiekunów  
w wyjazdach, wyjściach i imprezach organizowanych w ciągu roku. 

Z przedłożonych informacji przez Centrum wynikało, że wydatki łączne w badanym 
okresie na rzecz ŚDS wyniosły 79.824,51 zł, w tym 24.071,95 zł w 2014 r., 
38.413,77 zł w 2015 r. oraz 17.338,79 w 2016 r.  

W dniu 27 lutego 2017 r., w trakcie kontroli NIK, ŚDS zmienił umowę z CES 
ustalając m.in., że wszystkie pomieszczenia w obiektach ŚDS użytkowane będą 
przez obie strony umowy. Określono również kwotę za współużytkowanie 
w wysokości 30 tys. zł rocznie na rzecz ŚDS, tj. średniej rocznej partycypacji 
w kosztach w ramach poprzedniej umowy.  

(dowód: akta kontroli str. 229-239, 893-917) 

 

2.3. Prawidłowość wyliczania miesięcznej kwoty dotacji w ŚDS na bieżące 
funkcjonowanie zbadano na próbie 24 meldunków przekazanych do Wojewody  
w 2014 r. i 2015 r. Ich analiza, w powiązaniu z danymi z ewidencji uczestników oraz 
lista obecności wykazała, że: 

− na 24 meldunki przesłane do Wojewody dziewięć z nich zawierało błędy (siedem 
meldunków z 2014 r. i dwa z 2015 r.), 

− w 11 przypadkach w meldunkach liczba osób uczestniczących w zajęciach ŚDS 
była wyższa od statutowej liczby miejsc w Domu, 

− naliczona przez Wojewodę kwota za okresy styczeń-październik 2014 r. i 2015 r. 
była zgodna z podaną przez ŚDS liczbą uczestników w tym okresie i wynosiła 
odpowiednio 1.044.000,00 zł i 1.090.500,00 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 918-927) 

W dziewięciu miesięcznych meldunkach do Wojewody, dotyczących liczby osób 
uczestniczących w danym miesiącu w zajęciach, ŚDS podał nierzetelne dane. I tak: 

• Za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2014 r. przekazano zawyżone 
dane dotyczące liczby osób uczestniczących w zajęciach do 10 dni (odpowiednio 
o trzy, dwie, trzy, trzy, trzy i dwie osoby), w sytuacji gdy z list obecności wynikało, 
że osoby te przez cały miesiąc w ogóle nie uczestniczyły w zajęciach. Było  
to niezgodne z zasadami zawartymi w pismach Wojewody z 18 września 2014 r. 
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i 14 maja 2015 r., w których wskazywano, że w miesięcznych meldunkach  
o liczbie uczestników, należy wskazywać tylko te osoby, które minimum jeden 
dzień brały udział w zajęciach. Powyższa sytuacja w miesiącu marcu 2014 r. 
miała wpływ na wysokość dotacji, która była zawyżona o 500 zł;    

• Za luty i maj 2014 r. oraz luty 2015 r. w kolumnie dotyczącej liczby osób 
uczestniczących w zajęciach w ŚDS do 10 dni ujęto po jednym uczestniku, 
którzy przebywali w szpitalu, gdy zgodnie z powyższymi pismami Wojewody 
powinny oni być ujęci w kolumnie „11 i więcej”, gdyż przysługiwała im dotacja  
w wysokości 100% ustalonej stawki miesięcznej. W ww. przypadkach na osoby 
te naliczane połowa stawki. Ponieważ w ww. miesiącach liczba uczestników 
podanych do naliczenia dotacji przekraczała statutową liczbę miejsc, nie miało to 
wpływu na wysokość dotacji. Wojewoda w tych przypadkach naliczył wysokość 
dotacji w oparciu o maksymalną statutową liczbę miejsc, czyli 105; 

• Za grudzień 2014 r. i za styczeń 2015 r. przekazano zawyżone dane dotyczące 
liczby osób uczestniczących w zajęciach do 10 dni; w każdym z tych miesięcy 
wykazano po jednej takiej osobie, podczas gdy z listy obecności za grudzień 
2014 r. wynikało, że nie było żadnego uczestnika, który uczestniczyłby  
w zajęciach poniżej 10 dni, zaś w styczniu 2015 r. na liście obecności było tylko 
trzech uczestników (a nie jak podano w meldunku czterech), którzy brali udział  
w zajęciach poniżej 10 dni. Powyższa sytuacja skutkowała zawyżeniem dotacji  
o 500 zł.  

Z wyjaśnień Zastępcy Kierownika ŚDS, odpowiedzialnej za meldunki do Wojewody, 
wynikało, że błędnie interpretowała ona pisma Wojewody, co skutkowało 
niewłaściwymi liczbami osób biorących udział w zajęciach.  

W dniu 27 lutego 2017 r. nienależną dotację w kwocie 1000 zł zwrócono do 
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

 (dowód: akta kontroli str. 713-714, 823-878, 932-967) 

2.4. W okresie objętym kontrolą ŚDS udzielił sześciu zamówień publicznych na 
podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, w tym trzy w trybie zapytania  
o cenę, na sporządzenie i dostawę posiłków dla uczestników ŚDS oraz trzy w trybie 
przetargu nieograniczonego na materiały pędne oraz olej opałowy. 

Analizie poddano jedno zamówienie, udzielone w trybie przetargu nieograniczonego 
na materiały pędne oraz olej opałowy na rok 2015 (wartość zmówienia netto 
115.890,00 zł) oraz jedno zamówienie w trybie zapytania o cenę na sporządzenie 
i dostawę posiłków dla uczestników ŚDS, również na 2015 r. (wartość zamówienia 
netto 57.758,00 zł). Wartość szacunkowa ww. zamówień netto wynosiła 
odpowiednio 28.832 euro i 14.370 euro. Wykazała ona, że tryb wyłaniania 
wykonawców i przeprowadzania postępowania (poza poniższej opisanym 
przypadkiem) był zgodny z procedurami określonymi w ustawie PZP. 

 (dowód: akta kontroli str. 969-1031) 

Jeden z członków komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia zamówienia  
w trybie przetargu nieograniczonego na materiały pędne oraz olej opałowy na  
2015 r. nie podpisał, wymaganego art. 17 ust. 2 ustawy PZP, oświadczenia  
o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 ww. artykułu.  

Osoba ta wyjaśniła, że oświadczenia tego nie podpisała z powodu przeoczenia.  
(dowód: akta kontroli str. 975,1003,1032) 
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2.5. W okresie objętym kontrolą ŚDS wydatkował 3.798,00 zł na zadanie 
inwestycyjne polegające na zakupie piekarnika elektryczno-parowego do 
pomieszczenia kuchennego.  

(dowód: akta kontroli str. 878) 

2.6. Rozliczenie wykorzystania dotacji za lata 2014-2016 złożone zostało  
w terminach i na zasadach przewidzianych dla sprawozdań Rb-28S. 

(dowód: akta kontroli str. 887-892) 

2.7. W toku oględzin budynków ŚDS stwierdzono, że obydwa budynki spełniają 
standardy świadczonych usług, określone w § 18 rozporządzenia w sprawie śds,  
w tym dotyczące: powierzchni użytkowej przypadającej na jednego uczestnika 
(11,30 m² na uczestnika), wyposażenia w urządzenia pozwalające pokonać bariery 
architektoniczne, wyposażenia w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie 
osobom niepełnosprawnym oraz w meble i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć  
z uczestnikami, a także zadań wspierająco-aktywizujących. 

 (dowód: akta kontroli str. 1033-1042) 

2.8. W toku kontroli NIK przeprowadzono badanie ankietowe, którym objęto 
wszystkich 50 opiekunów uczestników ŚDS z lat 2014-2016. Uzyskano  
22 odpowiedzi. I tak: 

• Na pytanie, w jakim stopniu świadczone usługi oraz prowadzone zajęcia przez 
ŚDS dostosowane były do potrzeb osób, których są opiekunami - 14 (63,6%) 
osób oceniło jako bardzo dobrze dostosowane, 8 (36,4%) jako dobrze 
dostosowane.  

• Na pytanie, jak w ich ocenie usługi świadczone przez ŚDS przyczyniają się do 
wzrostu kompetencji społecznych uczestników – 10 (45,4%) ankietowanych 
wskazało, że bardzo dobrze rozwijają kompetencje uczestników, 11 (50%) 
wskazało, że kompetencje rozwijają dobrze, a jedna (4,6%) wskazała,  
że kompetencje te są rozwijane w stopniu umiarkowanym.  

• Na pytanie, czy usługi świadczone w ŚDS należałoby rozbudować –  
6 (27,3%) osób odpowiedziało, że nie ma potrzeby rozbudowywania zakresu 
usług świadczonych przez ŚDS, a 16 (72,7%) osoby wskazały, że zakres ten 
należałoby rozbudować. Wskazano na potrzebę udzielania pomocy  
w zatrudnieniu uczestników SDS, organizowania więcej wycieczek i turnusów 
rehabilitacyjnych oraz treningów umiejętności społecznych.  

• Bazę materialną ŚDS 10 (45,4%) ankietowanych oceniło bardzo dobrze,  
12 (54,6%) dobrze. 

• Na pytanie, czy w ocenie ankietowanych występują jakiekolwiek niedogodności  
w funkcjonowaniu ŚDS, których wyeliminowanie przyczyniłoby się do poprawy 
jakości świadczonych usług – 21 osób (95,4%) wskazało, że nie ma jakichkolwiek 
niedogodności, natomiast jedna osoba (4,6%) wskazała, że niedogodności takie 
występują, wskazując na zbyt małą liczbę samochodów do dowożenia uczestników 
oraz wysoką opłatę za ciepły posiłek. 

• Współpracę z pracownikami ŚDS w celu zapewnienia integracji społecznej 
uczestników – 16 (72,7%) ankietowanych oceniło bardzo dobrze, 5 (22,7%) dobrze, 
a jedna osoba (4,6%) zadawalająco. 

(dowód: akta kontroli str. 1043) 
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Środki publiczne z budżetu państwa na funkcjonowanie wykorzystywane były przez 
ŚDS zgodnie z przeznaczeniem i terminowo rozliczane. Osiągnięto również 
zakładane standardy świadczonych usług, określone w § 18 rozporządzenia 
w sprawie śds. Zamówienia publiczne na dostawy i usługi związane z realizowanymi 
przez ŚDS zadaniami udzielane były zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 
PZP.  

Kontrola wykazała jednak, że przekazywane Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu 
miesięczne meldunki oraz sprawozdania z działalności Domu za dany rok 
budżetowy zawierały błędne dane. W toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostawę materiałów pędnych i oleju opałowego w 2015 r., jeden  
z członków komisji przetargowej nie wywiązał się obowiązku złożenia wymaganego 
ustawą PZP oświadczenia.  
 
 
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. Zapewnienie wszystkim uczestnikom ŚDS realizacji w pełnym wymiarze 
obowiązkowych zajęć, o których mowa w § 6 rozporządzenia w sprawie śds, 
i rozważyć zasadność funkcjonowania w ŚDS placówki oświatowej (CES).  

2. Przedkładanie do zatwierdzenia Burmistrzowi regulaminu organizacyjnego ŚDS, 
programu jego działalności i rocznych planów pracy. 

3. Rzetelne prowadzenie książek obiektów budowlanych. 

4. Wyeliminowanie przypadków sporządzania miesięcznych meldunków oraz 
sprawozdań z działalności Domu za dany rok budżetowy zawierających błędne 
dane.  

5. Zapewnienie składania oświadczeń wymaganych przepisami ustawy PZP przez 
wszystkich członków komisji przetargowych.  

 
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. 

 

                                                      
12 Dz.U. z 2017 r. poz. 524. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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  

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

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

podpis podpis 
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