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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 Edward Odojewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/8/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.  

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Orzyszu (dalej: „Urząd”), 12-250 Orzysz, ul. Giżycka 15, Nr REGON: 
000529344. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zbigniew Włodkowski, Burmistrz Orzysza od 8 grudnia 2014 r. („Burmistrz”). 
(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
Celem utworzenia ŚDS2 Urząd rzetelnie rozpoznał potrzeby w zakresie opieki nad osobami 
z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z nimi oraz stosownie do obowiązujących przepisów, 
w ŚDS przygotowano odpowiednią liczbę miejsc dla uczestników. W trakcie ich naboru 
zapewniono właściwy nadzór i kontrolę nad wydawaniem skierowań do ŚDS. Otrzymane od 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotacje wykorzystane zostały w pełnej wysokości, 
zgodnie z przeznaczeniem i terminowo rozliczone. Urząd rzetelnie nadzorował wydawanie 
skierowań do ŚDS i jego bieżące funkcjonowanie, w tym wydatkowanie środków dotacji na 
bieżące utrzymanie. W wyniku decyzji dysponenta środków dotacji (Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego) nie osiągnięto zakładanego poziomu wykorzystania przygotowanej liczby 
miejsc dla uczestników. Wykonawców prac remontowo-budowlanych wyłoniono w wyniku 
prawidłowo przeprowadzonych procedur przetargowych, za wyjątkiem braku wymaganych 
wniosków, które miały uzasadniać te postępowania. Wykonując roboty budowlane nie 
zastosowano jednak odpowiedniego podziału klasyfikacji budżetowej w przypadku 
nakładów na prace remontowe i inwestycyjne, nie sporządzono programu inwestycji,  
a w konsekwencji nie złożono wymaganego sprawozdania w tym układzie, mimo wskazań 
dysponenta środków budżetowych (Wojewody Warmińsko-Mazurskiego) oraz rozgraniczenia  
w pozwoleniach na budowę prac na remont i przebudowę. Skutkowało to błędną dekretacją 
wydatków i miało wpływ na sprawozdawczość budżetową. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Rozpoznanie potrzeb w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami 
psychicznymi w ramach środowiskowych domów samopomocy 

1.1. Zgodnie z art. 16b ust. 1 i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej3 (Ups), Urząd 
opracował „Strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020”4 (dalej: 
„Strategia”), w której zawarto informacje o osobach korzystających z pomocy i wsparcia, 
rodzajach świadczeń, potrzebach i zasobach instytucjonalnych w tym zakresie. Podstawą 
przygotowania Strategii była diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy, w tym dane 
statystyczne GUS5 i PUP6 oraz sprawozdania MOPS7, które umożliwiły analizę sytuacji 
życiowej mieszkańców, zachodzących procesów demograficznych i zjawisk na rynku pracy. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna lub ocenę 
opisową. 
2 Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzyszu. 
3 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.). 
4 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Orzysz na lata 2014-2020, przyjęta uchwałą Nr XLIII/296/14 Rady Miejskiej  
w Orzyszu z dnia 29 stycznia 2014 r. 
5 Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz roczniki statystyczne z lat 2010-2012. 
6 Powiatowy Urząd Pracy w Piszu. 
7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu. 
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Strategia zawiera diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej i plan działań mający na celu 
poprawę jakości życia mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych. 

Gmina leży w płn.-wsch. części województwa warmińsko-mazurskiego i zajmuje pow. 363,5 km² 
W 2012 r. zamieszkiwało ją 9.522 osób (0,7% ludności województwa), przy gęstości 
zaludnienia 26 osób/km². Do problemów społecznych Gminy należą m.in. problemy osób 
starszych, spośród których w 2012 r. wsparciem objęto 101 osób. Uchwalając Strategię 
(styczeń 2014 r.), Gmina nie posiadała instytucji wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, które korzystały dotąd z pomocy instytucji powiatowych w tym zakresie8. 
Określona w Strategii sytuacja tych osób była podstawą do podjęcia działań w celu 
zwiększenia dostępności do usług rehabilitacyjno-terapeutycznych, w tym przez utworzenie 
ŚDS (Dom). Powstanie Domu uzasadniało głównie zjawisko niepełnosprawności, starzenia 
się mieszkańców i ich bezradności. 

(dowód: akta kontroli str. 5-15) 

Na podstawie danych MOPS, w tym rozeznania potrzeb mieszkańców przez pracowników 
socjalnych, 7 listopada 2014 r. Urząd zaktualizował zawartą w Strategii diagnozę.  
Z bieżącej analizy wynikało, że w stosunku do danych z 2012 r. liczba mieszkańców Gminy 
zmniejszyła się o 147, tj. do 9.375 osób, z których 15% (1.406) stanowili mieszkańcy 
powyżej 65-letni. W ramach diagnozy wskazano 176 osób z zaburzeniami psychicznymi, 
potencjalnie uprawnionych do skorzystania z usług ŚDS (dane pozyskano m.in. w ramach 
współpracy z ZOZ w Orzyszu oraz od pielęgniarek środowiskowych). Spośród tych osób 
chęć uczestnictwa w zajęciach ŚDS wyraziły 64 osoby. Wyniki analizy potwierdziły 
zasadność potrzeby utworzenia tej placówki jako domu dziennego pobytu dla starszych 
mieszkańców, w ramach którego zaplanowano prowadzenie terapii zajęciowej, rehabilitacji 
ruchowej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i imprez kulturalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 15, 22-23) 

1.2. W okresie objętym kontrolą, w celu zapewnienia wsparcia osobom z zaburzeniami 
psychicznymi na terenie Gminy funkcjonował jeden ŚDS, utworzony 29 lipca 2015 r.  
i prowadzony samodzielnie przez Gminę od 1 grudnia 2015 r.9 Według § 3 ust. 1 
Rozporządzenia10, opieką objęto osoby przewlekle chore psychicznie (typ A), upośledzone 
umysłowo (typ B) i chore na inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych  
i neurologicznych (typ C). ŚDS działa jako ośrodek wsparcia dla pełnoletnich mieszkańców 
Gminy lub spoza niej, pod warunkiem porozumienia między gminami. Dom jest jednostką 
pobytu dziennego, w której uczestnicy przebywają od poniedziałku do piątku po 8 godzin 
dziennie (wymogi § 6 ust. 1 Rozporządzenia). W badanym okresie ŚDS przystosowano  
do przyjęcia 64 osób, z tego 40 w ramach pobytu dziennego w budynku Nr 1 i 20 w budynku 
Nr 2. W budynku nr 3 znajdowały się natomiast cztery miejsca całodobowe, których 
uruchomienie było zależne od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W ramach możliwości 
finansowych, od 1 grudnia 2015 r. uruchomiono 40 miejsc w budynku Nr 1, a uruchomienie 
pozostałych przewidziano na 1 października 2016 r. 

Celem szczegółowym działalności statutowej ŚDS jest: 

− utrzymanie uczestników w naturalnym środowisku i rozwijanie ich umiejętności do 
samodzielnego życia oraz zapobieganie nawrotom społecznej dekompensacji. 

− reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie wobec nich 
akceptującej postawy otoczenia; 

− dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywne 
uczestnictwo w życiu politycznym, kulturalnym i społecznym; 

− prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej w celu osiągnięcia przez uczestników 
poprawy jakości życia, samodzielnego funkcjonowania i zapewnienia im wsparcia; 

W badanym okresie do korzystania z usług ŚDS zostało skierowanych 48 uczestników,  
z których wszyscy byli mieszkańcami Gminy.  

 (dowód: akta kontroli str. 16-21, 93-99) 

                                                      
8 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piszu oraz Środowiskowe Domy Samopomocy w Piszu i Białej Piskiej. 
9 Uchwała Nr XI/66/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia ŚDS i nadania mu Statutu. 
10 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, 
poz. 1586 ze zm.). 
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1.3. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Domu (§ 10)11, jego uczestnikom umożliwiono 
codzienne spożywanie gorącego posiłku. Posiłek zapewniano w ramach zadania własnego 
Gminy (decyzje MOPS), na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 Ups oraz w ramach treningu 
kulinarnego, o którym mowa w § 15 Rozporządzenia. W okresie od 1 grudnia 2015 r. do 31 
grudnia 2016 r. uczestnikom Domu (48 osób) wydano ogółem 8.968 posiłków o łącznej 
wartości 42,6 tys. zł, z tego 637 o wartości 7 tys. zł w 2015 r. i 8.331 o wartości 35,6 tys. zł 
w 2016 r. 

W grudniu 2015 r. Dom wydawał uprawnionym podopiecznym posiłki na podstawie decyzji 
MOPS o ich współfinansowaniu (234 posiłki dla 25 osób), a pozostałym zapewniał je ze 
środków dotacji celowych budżetu państwa – 403 posiłki o wartości 7 tys. zł, w tym  
178 o wartości 6,2 tys. zł w ramach treningu kulinarnego (34 osoby) oraz 225 o wartości 788 zł 
(15 osób) poza tym treningiem (zakup ŚDS). W I półroczu 2016 r. Dom wydał 4.431 
posiłków o wartości 17,9 tys. zł, z tego 2.359 z dopłatą 8,3 tys. zł dla uprawnionych przez 
MOPS (25 osób) oraz 2.072 równorzędnych posiłków o wartości 9,7 tys. zł ze środków 
dotacji (20 osób). W II półroczu 2016 r. Dom wydał uczestnikom wyłącznie posiłki w ramach 
treningu kulinarnego, tj. 3.900 posiłków o wartości 17,6 tys. zł (48 osób). 

 (dowód: akta kontroli str. 100-103) 

Urząd dokonał rzetelnie rozpoznał potrzeby w zakresie zapewnienia wsparcia 
osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy. Określono m.in. liczbę 
osób potencjalnie zainteresowanych udziałem w zajęciach ŚDS. W 2015 r. podjęto 
też skuteczne działania w celu utworzenia Domu, którego uczestnikom zapewniono 
m.in. spożywanie gorących posiłków. 

2. Rozdysponowanie i wykorzystanie środków na prowadzenie ŚDS 

2.1. ŚDS utworzono jako jednostkę organizacyjną Gminy, działającą w formie jednostki 
budżetowej finansowanej ze środków otrzymywanych na realizację zadań zleconych przez 
Wojewodę. W latach 2015-2016 za wnioskowanie o przyznanie środków dotacji na 
funkcjonowanie ŚDS oraz nadzór ich prawidłowego wykorzystania i rozliczenia odpowiadał 
naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju, w tym za: 

− monitorowanie możliwości finansowania zadań Gminy z funduszy zewnętrznych oraz 
podejmowanie działań w celu ich pozyskania; 

− opracowanie projektów z udziałem funduszy zewnętrznych na inwestycje i działalność 
oraz sporządzanie wniosków o przyznanie dotacji na te projekty; 

− nadzorowanie procesów planowania, realizacji, zakończenia i monitorowania projektów 
oraz opisywanie faktur i rachunków w zakresie prowadzonych spraw; 

− sporządzanie opracowań, sprawozdań i bieżących informacji o realizacji zadań, a także 
przekazywanie ich właściwym organom administracji publicznej.  

 (dowód: akta kontroli str. 17-20, 88-92) 

2.2. Zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia organem prowadzącym Dom była Gmina, która  
w badanym okresie wnioskowała do Wojewody o przyznanie ogółem kwoty 5.142,2 tys. zł 
środków dotacji celowych budżetu państwa na utworzenie, prowadzenie i rozwój ŚDS,  
z tego: 4.130 tys. zł na rozbudowę, przebudowę i wyposażenie budynków Nr 1 i 2 (wniosek  
z 10 lutego 2015 r.), 920,9 tys. zł na remont i wyposażenie budynku Nr 3 (25 września  
2015 r.) oraz 91,3 tys. zł na utrzymanie bieżące ŚDS w 2016 r. (25 marca 2016 r.). Wnioski 
te były rzetelnie sformułowane i wynikały z przeprowadzonej w styczniu 2014 r. diagnozy 
potrzeb określonej w Strategii oraz sporządzonych przez Urząd kosztorysów inwestorskich. 

(dowód: akta kontroli str. 5-15, 104-120) 

Zgodnie z informacją budżetową Wojewody, w latach 2015-2016 Urząd otrzymał dotacje 
celowe w łącznej kwocie 4.355,1 tys. zł, z tego: 

                                                      
11 Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2016 Dyrektora ŚDS z dnia 1 października 2016 r. 
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− 3.747,7 tys. zł w 2015 r., w tym 3.704,3 tys. zł na remonty i modernizację budynków  
Nr 1-3 oraz 43,4 tys. zł na bieżące utrzymanie 40 miejsc pobytu dziennego w budynku 
Nr 1, przy czym kwotę 13 zł zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie; 

− 607,4 tys. zł w 2016 r. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie 40 miejsc, natomiast 
uruchomienie środków dotacji na utrzymanie dalszych 20 miejsc dziennych w budynku 
Nr 2 oraz 4 miejsc treningu całodobowego w budynku Nr 3, zostało odroczone z uwagi 
na ograniczone środki budżetowe pozostające w gestii Wojewody. 

(dowód: akta kontroli str. 121, 179) 

Stosownie do wymogu art. 51c Ups, Urząd uzgadniał z Wojewodą możliwość sfinansowania 
zadań ze środków budżetowych, a na przyznane dotacje zawarł umowę w dniu 9 czerwca 
2015 r., ze zmianami według aneksów z 24 sierpnia, 13 października i 26 listopada 2015 r. 
(kwoty dotacji) oraz 22 września 2016 r. (sposób wykonania). Dotacja z 2015 r., w kwocie 
3.747,7 tys. zł, wynikała z regulacji umownych, a kwota 607,4 tys. zł była przez Wojewodę 
przekazywana w miesięcznych transzach, na podstawie meldunków ŚDS w zakresie 
potrzeb finansowych w 2016 r. Zgodnie z zawartą umową, dotacje remontowo-inwestycyjne 
były wydatkowane przez Urząd (3.704,3 tys. zł). Kwoty przeznaczone na utrzymanie Domu 
(650,7 tys. zł) Urząd przekazywał do ŚDS, niezwłocznie po ich otrzymaniu, w tej samej 
wysokości. 

(dowód: akta kontroli str. 121-137) 

Z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z rozwojem 
ŚDS w 2015 r., Urząd złożył Wojewodzie sprawozdanie w dniu 15 lutego 2016 r., z którego 
wynikało, że w ramach zadania na funkcje społeczne adaptowano 3 powojskowe budynki, 
wykonując prace remontowo-budowlane i instalacyjne (wod.-kan., elektryczne, c.o.), 
usuwając bariery architektoniczne (wykonano podjazdy) oraz dokonując zagospodarowania 
terenu (komunikacja, parkingi, ogrodzenie, oświetlenie). Budynki wyposażono w sprzęt  
i meble, zapewniając uczestnikom zajęć pełne korzystanie z pracowni aktywizujących: 
usprawnienia fizycznego, krawieckiej, komputerowej, teatralno-muzycznej, artystycznej, 
rehabilitacyjnej, plastycznej (budynek Nr 1), przystosowania do prac domowych (Nr 1-2)  
i kulinarnych (Nr 1-3). W sprawozdaniu podano, że całkowity koszt zadania wyniósł  
3.779 tys. zł, z tego 3.704,3 tys. zł stanowiły dotacje celowe budżetu państwa, a kwota  
74,7 tys. zł pochodziła ze środków Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 138-142) 

Zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na utworzenie ŚDS12, Urząd założył 
uruchomienie 40 miejsc dziennego pobytu od grudnia 2015 r. oraz 20 miejsc dziennych  
i 4 całodobowych od października 2016 r. – razem 64 miejsca. Pomimo tych planów ŚDS 
wykorzystuje tylko budynek Nr 1, w którym ze środków dotacji uruchomiono 40 miejsc, 
natomiast pozostałe 24 nie zostały uruchomione z powodu braku środków na ten cel  
w budżecie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, mimo uzasadnionych potrzeb społecznych. 
Według MOPS udziałem w zajęciach ŚDS zainteresowanych są 62 kolejne osoby, w tym  
7 przewlekle chorych (typ A), 13 z upośledzeniem umysłowym (typ B) i 42 z innymi 
zaburzeniami (typ C). 

Burmistrz wyjaśnił, że celem pozyskania dotacji na finansowanie pozostałych 24 miejsc dla 
uczestników ŚDS, podejmował szereg działań, które okazały się jednak bezskuteczne. I tak: 

− ponawiał pisemne wnioski do Wojewody o dodatkowe dotacje (12 stycznia i 16 marca 
2016 r. oraz 17 marca 2017 r.), lecz nie otrzymał w tej sprawie wiążącej odpowiedzi; 

− poruszał tę kwestię podczas bezpośrednich spotkań z Wojewodą (5 stycznia i 15 lipca 
2016 r.), który przyznanie tych środków uzależnił od oszczędności budżetowych; 

− skierował pytanie do MRPiPS13 (19 września 2016 r.), którego przedstawiciel poparł 
stanowisko Wojewody i wskazał, że środki z oszczędności będą w pierwszej kolejności 
przekazywane na standaryzację domów i pokrycie wzrostu stawki na utrzymanie. 

Z uzyskanych podczas kontroli wyjaśnień Wojewody wynikało, że brak dodatkowych dotacji 
spowodowany był stanowiskiem MRPiPS, które zdecydowało się nie uruchamiać w 2016 r. 

                                                      
12 Wniosek złożony 10 lutego 2015 r. do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 
13 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
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nowych miejsc w już funkcjonujących domach, lecz przeznaczyć środki z rezerwy celowej 
na pokrycie potrzeb najpilniejszych. Uzasadnieniem tego stanowiska był argument szeroko 
rozwiniętej sieci domów samopomocy na terenie województwa i częste niewykorzystywanie 
statutowej liczby miejsc, na co zwróciło uwagę MRPiPS. Zjawisko to podlega monitorowaniu 
i stałej analizie, celem zmniejszenia liczby miejsc w niektórych jednostkach. Zaoszczędzone 
wówczas środki zostaną skierowane do placówek, które wnioskowały o uruchomienie 
nowych miejsc. Wobec tego Wojewoda nie zgłosił zapotrzebowania na dodatkowe środki 
dla ŚDS. Podkreślił przy tym, że z uwagi na przygotowana bazę lokalową ŚDS, jego dalsze 
potrzeby finansowe będą traktowane priorytetowo. 

(dowód: akta kontroli str. 385-392) 

Z realizacji wydatków związanych z utrzymaniem Domu, opiewających na kwoty zgodne  
z otrzymanymi dotacjami celowymi, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca/kwartału za 
miesiąc/kwartał poprzedni, ŚDS złożył sprawozdania budżetowe, w tym: 

− sprawozdanie Rb-50 za IV kwartał 2015 r. na kwotę 43,4 tys. zł (dotyczyło grudnia); 

− sprawozdania Rb-50 za I, II, III i IV kwartał 2016 r. na łączną kwotę 607,4 tys. zł; 

− sprawozdania Rb-28S za wszystkie miesiące 2016 r. na łączną kwotę 624,4 tys. zł,  
z czego 607,4 tys. zł stanowiła kwota dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 143-178, 367-368, 378-383) 

2.3. Wyłonienia wykonawców w zakresie prac projektowych, remontowo-budowlanych  
i nadzoru inwestorskiego przy budynkach Nr 1-3, Urząd dokonał wg wymogów ustawy Pzp14 
i regulaminu udzielania zamówień publicznych15. Urząd prowadził rejestr zamówień  
o wartości powyżej 30 tys. euro, w tym udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego 
(art. 39) na remont i przebudowę budynków Nr 1-2 (21 lipca) oraz remont budynku Nr 3  
(9 listopada). Poza rejestrem pozostały zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro, których 
udzielono w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8), dotyczące dokumentacji projektowej 
(udzielone 18 maja i 11 czerwca 2015 r.) i nadzoru inwestorskiego (3 lipca i 16 listopada).  
W zakresie całego przedsięwzięcia udzielono 5 zamówień o łącznej wartości 3.774,1 tys. zł 
brutto, z czego dwa o wartości 3.704,3 tys. dotyczyły remontu, przebudowy i wyposażenia 
budynków Nr 1-3 (sfinansowano je ze środków dotacji) a 3 pozostałe, o wartości 69,8 tys. zł – 
projektu (36,4 tys. zł) i nadzorów (33,4 tys. zł). Sfinansowano je ze środków własnych. 
Remont i przebudowę budynków Nr 1-2 przeprowadzono na podstawie pozwolenia na 
budowę z dnia 16 lipca 2015 r., zaś remont budynku Nr 3 – zgłoszenia do PINB16,  
ze zmianą sposobu użytkowania tych obiektów na potrzeby ŚDS. 

(dowód: akta kontroli str. 220-235, 301-305) 

Przetargi nieograniczone przeprowadzono z zachowaniem formy pisemnej, wymaganej  
art. 9 ust. 1 ustawy Pzp, a w toku prowadzonych postępowań: 

− prawidłowo określono wartość szacunkową zamówień, sporządzając ich kosztorysy 
inwestorskie na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz zwiększając zakres 
prac w przypadku remontu budynku Nr 3; 

− zachowano wymogi związane z opracowaniem specyfikacji istotnych warunków (SIWZ)  
tych zamówień i opracowano wzory umów z potencjalnymi wykonawcami; 

− ogłoszenia o zamówieniach opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) 
oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu; 

− powołano komisję przetargową celem prowadzenia i dokumentowania postępowań oraz 
sporządzono protokoły z przebiegu tych czynności; 

− wybrano najkorzystniejsze oferty17, na podstawie kryteriów określonych w SIWZ oraz 
zawiadomiono o tym wykonawców i ogłoszono w BZP; 

− umowy zawarto z wybranymi wykonawcami – 21 lipca na roboty dotyczące budynków 
Nr 1-2 oraz 9 listopada 2015 r. – budynku Nr 3. 

(dowód: akta kontroli str. 235-288, 363-366) 

                                                      
14 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 
15 Zarządzenie Nr 121/2014 Burmistrza Orzysza z dnia 5 maja 2014 r. ze zm. 
16 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu. 
17 Obydwu zamówień udzielono temu samemu wykonawcy – KONSORCJUM 3 podmiotów. 
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Nadzór inwestorski nad realizacją obydwu inwestycji zlecono w trybie bezprzetargowym  
(art. 4 pkt 8 Pzp), ogłaszając zapytania ofertowe na stronie internetowej Urzędu (budynki  
Nr 1-2) oraz kierując je do 4 oferentów (budynek Nr 3). Po wyborze najkorzystniejszych 
ofert sporządzono notatki służbowe na tę okoliczność i zawarto umowy z wykonawcami  
na kwoty odpowiednio 28,9 tys. zł i 4,5 tys. zł brutto (3 lipca i 9 listopada 2015 r.). W tym 
samym trybie wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej w zakresie całej inwestycji 
(spośród 4 oferentów) – na kwotę 27,8 tys. zł brutto (umowa z 18 maja 2015 r.), po czym 
zwiększono te nakłady o 7 tys. zł netto wskutek uzasadnionego rozszerzenia zakresu prac 
projektowych (aneks z 11 czerwca) – do kwoty 36,4 tys. zł brutto. Kompletną dokumentację 
projektową odebrano 15 czerwca 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 315-332) 

Roboty remontowo-budowlane zrealizowane zostały w terminach określonych w umowach  
z wykonawcami, tj. do 10 listopada w przypadku budynków Nr 1-2 i 22 grudnia 2015 r. – 
budynku Nr 3, a następnie odebrane (24 listopada i 29 grudnia 2015 r.) z udziałem 
wykonawcy i inspektora nadzoru. Na użytkowanie budynków Nr 1-2 uzyskano pozwolenie 
PINB poprzedzone jego kontrolą, a budynku Nr 3 – zgłaszając zamiar przystąpienia do 
użytkowania Staroście, który nie wniósł sprzeciwu. 

(dowód: akta kontroli str. 264, 280, 289-296, 306-314) 

Z ewidencji księgowej wynika, że Urząd terminowo wypłacił wszystkim wykonawcom 
wynagrodzenia biorącym udział w realizacji całego zadania, na które wg zawartych umów 
wydatkowano ogółem kwotę 3.774,1 tys. zł, z tego 3.704,3 tys. zł ze środków dotacji celowej 
(zgodnie z przeznaczeniem) oraz 69,8 tys. zł ze środków własnych, w tym nw. kwoty  
w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”: 

1) dotacje celowe: § 4270 (remonty, przebudowa i rozbudowa) – 2.983,3 tys. zł, § 4210 
(wyposażenie) – 571 tys. zł i § 6050 (2 piece centralnego ogrzewania) – 150 tys. zł; 

2) środki własne: § 4270 – 33,4 tys. zł nadzór inwestorski i 36,4 tys. zł projekt budowlany. 
(dowód: akta kontroli str. 333-362) 

1. W postępowaniach przetargowych dotyczących 2 zamówień na remont i przebudowę 
budynków ŚDS, których wartość szacunkowa przekraczała 30 tys. euro ( 2.749,3 tys. zł  
i 776,4 tys. zł), nie sporządzono wniosków o przygotowanie i przeprowadzenie tych 
postępowań, wraz z podaniem podstawy prawnej i kwoty nakładów zabezpieczonych na 
realizację ww. inwestycji. Było to niezgodne z zarządzeniem Burmistrza w sprawie 
udzielania zamówień publicznych18, które wymagało sporządzania takich wniosków. 

Z wyjaśnień naczelnika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania  
i Ochrony Środowiska wynika, że przyczyną braku tych wniosków było przekonanie,  
że w przypadku zamówień finansowanych w całości ze środków dotacji celowej, 
potwierdzanie ich zabezpieczenia było zbędne. Informacje w zakresie trybu postępowań 
były przekazywane Burmistrzowi ustnie, a szacunkowe wartości zamówień wynikały  
z kosztorysów. 

(dowód: akta kontroli str. 220-230, 237, 241, 369-377, 384) 

2. Wydatki w kwocie 661.396,89 zł (22,2% wartości robót - 2.983.345,06 zł) dotyczące 
części inwestycyjnej (przebudowy budynków), ujęto w planie finansowym i ewidencji 
księgowej oraz wydatkowano jako nakłady na zakup usług remontowych (§ 4270), 
zamiast jako środki na cele inwestycyjne (§ 6050), co było niezgodne z klasyfikacją 
budżetową określoną w rozporządzeniu MF19 (zał. 4). 

Burmistrz wyjaśnił, że prace związane z przystosowaniem budynków dla potrzeb ŚDS 
były w całości remontem i nie zmieniały cech użytkowych tych obiektów, a konstrukcje 
nie podlegały przerabianiu, mimo iż w dokumentacji projektowej i przetargowej pojawiały 
się często zamiennie pod nazwą przebudowy i adaptacji. 

NIK nie podziela tego stanowiska, ponieważ z zakresu zrealizowanego zadania i narady 
koordynacyjnej z udziałem projektanta wynika, że stosownie do ostatecznej koncepcji,  

                                                      
18 Regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 121/2014 Burmistrza Orzysza z 5 maja 2014 r. ze zm. 
19 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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w budynkach dokonano m.in. przebudowy ścian i stropodachu, budowy podjazdów dla 
osób niepełnosprawnych i przyłączy instalacji (wod.-kan., elektryczna i c.o.) z wymianą 
sieci na nowe. Zdaniem NIK prace te nie stanowiły remontu, lecz były przebudową,  
a więc przedsięwzięciem inwestycyjnym. Należy też zauważyć, że o zmianach tych 
Urząd nie poinformował Wojewody, co skutkowało księgowaniem i rozliczeniem całości 
wydatków jako remontowych oraz złożeniem błędnego sprawozdania budżetowego Rb-
28S z wydatków. Informacje Wojewody i zawarta z nim umowa wymagały podziału 
planowanych wydatków na część remontową i inwestycyjną, czego Urząd nie dokonał 
mimo rozróżnienia w kosztorysie inwestorskim i nie ujął ich w załączniku inwestycyjnym 
do uchwały budżetowej na 2015 r. 

W zakresie błędnej klasyfikacji budżetowej, zastępca głównego księgowego podała,  
że wydatki na realizację zadania zostały ujęte w ewidencji księgowej zgodnie ze 
strukturą przyznanych dotacji i klasyfikacją zastosowaną przez Wojewodę. Brak 
zapotrzebowania na dotacje wg ww. podziału, mimo zalecenia Wojewody i nałożonego 
zobowiązania w umowie dotacyjnej, wynikał z niedopatrzenia na etapie planowania 
zadania, gdy nie znano jeszcze pełnego zakresu prac, co było niedopatrzone też na 
etapie realizacji i zmian planu. 

Wobec nieujęcia wydatków inwestycyjnych w odpowiednim § uchwały budżetowej, 
zastępca głównego księgowego wyjaśniła, że było to skutkiem nieprecyzyjnych danych 
zawartych w dokumentacji projektowej, których nie skorygowano na etapie planowania 
przedsięwzięcia i nie sygnalizowano ich podczas uchwalania budżetu. Wydatków tych 
nie ujęto także wśród zadań inwestycyjnych w planie po zmianach (28 grudnia 2015 r.), 
gdyż merytoryczne wydziały Urzędu nie skorygowały błędnych danych we wniosku o 
dotacje. Wydział Finansowy także nie dokonywał korekty dekretacji wydatków na etapie 
rozliczenia, gdyż Wojewoda nie wnosił uwag do jego treści i zadekretowanej klasyfikacji. 

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Strategii i Rozwoju w Urzędzie, która  
w 2014 r. pełniła funkcje inspektora w referacie zajmującym się przygotowaniem, 
realizacją i rozliczaniem inwestycji gminnych oraz była odpowiedzialna za opracowanie  
i złożenie wniosku do Wojewody o przedmiotowe dotacje, podała, że na tym etapie nie 
był jeszcze znany pełny zakres robót dotyczących realizacji zadania. Wobec tego nie 
było możliwe dokonanie podziału robót wg zaleceń Wojewody co do ich klasyfikacji.  
W związku tym, we wniosku o dotacje całość prac nazwano remontem, a na etapie 
realizacji nie wydzielono części inwestycyjnej wskutek niedopatrzenia. Naczelnik ta 
wyjaśniła, że w lutym 2015 r. odbyły się w Urzędzie zmiany organizacyjne, w wyniku 
których przestała ona zajmować się realizacją tego zadania, gdyż utworzono nowy 
wydział ds. inwestycji i zmieniono kompetencje urzędników, co miało wpływ na 
rzetelność nadzoru nad realizacją zadania i zmieniło reguły kontroli wewnętrznej. 

Ówczesna Skarbnik Gminy oświadczyła, że podczas realizacji zadania nie miała 
żadnych sygnałów o potrzebie wprowadzania zmian w klasyfikacji budżetowej. 

 (dowód: akta kontroli str. 337-338, 341-342, 393-408, 409-445) 

3. W ramach realizacji zadania Urząd nie sporządził i nie uzgodnił z Wojewodą programu 
inwestycji, w tym harmonogramu rzeczowo-finansowego, oceny efektywności i analizy 
jej celowości, o których mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia RM20. 

Burmistrz wyjaśnił, że brak tego programu i sprawozdania wynikał z uznania wszystkich 
prac jako remontowe, a wówczas § 2 pkt 4 powołanego rozporządzenia wyłączał 
remonty z jego rygorów dotyczących sposobu realizacji i rozliczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 398-402) 

Urząd wykorzystał otrzymane dotacje w pełnej wysokości i zgodnie z przeznaczeniem oraz 
rozdysponował przygotowane w ŚDS miejsca adekwatnie do przyznanych środków. Nie 
zastosował jednak odpowiedniego podziału klasyfikacji budżetowej w przypadku nakładów 
na prace remontowo-inwestycyjne oraz nie sporządził programu inwestycji. 

                                                      
20 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania i z budżetu państwa (Dz. U. 
Nr 38, poz. 1579). 

Opis stanu 
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 W sprawozdaniach budżetowych Urząd nieprawidłowo ujął wydatki inwestycyjne, 
klasyfikując je w całości jako remontowe (bieżące) mimo wskazań Wojewody oraz 
rozgraniczenia w pozwoleniach na budowę prac na remontowe i przebudowę. Skutkowało 
to błędną dekretacją wydatków i miało wpływ na sprawozdawczość budżetową.  

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

3.1. Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia, zasady funkcjonowania Domu zostały określone 
w jego statucie nadanym 29 lipca 2015 r., regulaminie organizacyjnym (1 grudnia 2015 r. ze 
zm.), programie działalności (1 grudnia 2015 r.) i planie pracy na 2016 r. (8 lutego 2016 r.). 
Dokumenty te zostały zatwierdzone przez Burmistrza i uzgodnione z Wojewodą. W dniu  
17 listopada 2016 r. został zatwierdzony i uzgodniony plan na 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 16-21, 24-48, 50-67, 69-87) 

3.2. Zgodnie z art. 51 ust. 5 Ups, decyzje kierujące uczestników do ŚDS i ustalające opłaty 
za korzystanie z jego usług, wydawał dyrektor MOPS z upoważnienia Burmistrza (art. 110 
ust. 7 i 8). Rozpatrywanie wniosków o skierowanie na pobyt do Domu odbywało się wg § 7 
ust. 5-7 Rozporządzenia. W latach 2015-2016 dyrektor MOPS wydał 84 decyzje (40 w 2015 r. 
i 44 w 2016 r.) z tego 42 decyzje po raz pierwszy, na 3 miesiące, celem opracowania 
IPPWA21. Po jego przygotowaniu, uczestników kierowano do ŚDS na czas określony w celu 
realizacji planu. Od uczestników wymagano zaświadczeń od lekarzy rodzinnego oraz 
psychiatry lub neurologa o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach,  
a w przypadku niepełnosprawności – orzeczenia o jego stopniu. Stosownie do art. 106  
ust. 4 Ups, wydanie decyzji poprzedzano wywiadem środowiskowym, przeprowadzanym 
przez pracownika socjalnego MOPS. W przypadku zmian życiowych uczestnika wywiad 
aktualizowano, lecz nie rzadziej niż co 6 miesięcy (art. 107). W decyzji ustalającej 
odpłatność wskazywany był jej sposób i termin, z zachowaniem wymogów art. 255 ustawy  
o finansach publicznych22. 

(dowód: akta kontroli str.180-181) 

Badaniem w zakresie prawidłowości rozpatrywania wniosków o skierowanie do ŚDS objęto 
wszystkie 84 przypadki. Badanie wykazało, że w każdym przypadku MOPS zachował 
wymogi formalne określone w Rozporządzeniu w zakresie kompletności wniosku  
i wymogi Kpa23 względem terminu załatwienia sprawy (art. 35-36). W przypadku odpłatności 
za usługi świadczone w ŚDS (1 przypadek), zachowano zgodność sposobu jej naliczenia  
z wymogami art. 51b ust. 1-6 w zw. z art. 64 Ups. Wszystkie decyzje zawierały pouczenie  
o konieczności informowania MOPS o zmianach sytuacji osobistej uczestnika i podstawie 
zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (wg art. 98 i 109 Ups). 

(dowód: akta kontroli str. 182-196) 

3.3. Kontrolę funkcjonowania ŚDS przeprowadził Skarbnik Gminy w dniach 3-22 czerwca 
2016 r. Objęto nią zgodność działań Domu ze Statutem i Rozporządzeniem, wykorzystanie 
środków publicznych na realizację zadań w zakresie prowadzenia Domu oraz badanie 
prawidłowości księgowania i sprawozdawczości budżetowej. Sprawdzono liczbę miejsc  
i godziny jego pracy, stan zatrudnienia i kwalifikacje pracowników, w tym osiąganie 
wskaźnika zatrudnienia określonego w § 12 Rozporządzenia, prowadzenie dokumentacji 
uczestników oraz potwierdzono prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej i terminowe 
składanie sprawozdań budżetowych (Rb-28, Rb-50, Rb-Z, Rb-N). W wyniku kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości i pozytywnie oceniono Dom (brak wniosków pokontrolnych). 

 (dowód: akta kontroli str. 188-196) 

3.4. W związku z pozytywną oceną funkcjonowania Domu sformułowaną w wyniku ww. 
kontroli, na podstawie rocznych sprawozdań z działalności (merytoryczne i finansowe), 
sprawozdań z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i sprawozdań 
budżetowych, Urząd uznał, że przekazane ŚDS dotacje zostały wykorzystane we właściwej 
wysokości i zgodnie z przeznaczeniem.  

 (dowód: akta kontroli str. 138-178, 198-213, 215-216, 367-368) 

                                                      
21 Indywidualny Plan Postępowania Wspierająco-Aktywizującego. 
22 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870). 
23 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23). 
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3.5. W latach 2015-2016 do Urzędu i MOPS nie wpływały skargi i wnioski dotyczące 
funkcjonowania Domu, wobec czego nie podejmowano działań naprawczych i nie zlecano 
kontroli odpowiednim organom. 

(dowód: akta kontroli str. 214) 

3.6. Zgodnie z § 25 ust. 1-2 Rozporządzenia, do Urzędu wpłynęły sprawozdania ŚDS z jego 
działalności w 2015 r. i 2016 r., tj. 15 lutego 2016 r. (korekta 29 lutego) i 14 lutego 2017 r., 
które zawierały wymagane dane. W wyniku analizy sprawozdań Urząd nie zgłaszał uwag do 
funkcjonowania Domu. 

 (dowód: akta kontroli str. 138-142,197-213,217-219) 

Urząd prowadził pełną kontrolę i nadzór nad wydawaniem skierowań do ŚDS oraz jego 
bieżącym funkcjonowaniem, w tym wydatkowaniem środków dotacji na bieżące utrzymanie 
oraz przestrzeganiem zasad wydawania decyzji kierujących dla uczestników Domu. 
Dokonywano też analizy składanych przez ŚDS rocznych sprawozdań z działalności, do 
których nie wnoszono uwag. 

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 Kontroli24, wnosi o: 

1. Sporządzanie, we wszystkich uzasadnionych przypadkach, wniosków dotyczących 
przygotowania i przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne. 

2. Prawidłowe księgowanie i klasyfikowanie w sprawozdaniach budżetowych wydatków 
związanych z robotami budowlanymi. 

3. Sporządzanie programów inwestycji w przypadku realizacji zadań finansowanych  
z budżetu państwa.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w 2 egzemplarzach – jeden dla kierownika 
jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK  
w Olsztynie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Olsztyn, dnia        kwietnia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler  

Edward Odojewski 
główny specjalista kontroli państwowej 

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

[liczba dni] 

                                                      
24 tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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