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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/9/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.  

Jednostka 
kontrolowana 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzyszu (dalej: „ŚDS” lub „Dom”), 12-250 Orzysz,  
ul. Wojska Polskiego 17b. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Kamila Sokołowska, Dyrektor Domu od 1 grudnia 2015 r. („Dyrektor”). 
(dowód: akta kontroli str. 1-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W latach 2015-2016 ŚDS świadczył usługi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi 
zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz osiągnął zakładany poziom tych 
usług. Realizacja usług przebiegała w obiektach bardzo dobrze wyposażonych w niezbędny 
sprzęt, przy udziale wykwalifikowanej kadry zawodowej. Współpracowano również z innymi 
podmiotami na rzecz integracji społecznej uczestników. Dom wykorzystywał otrzymane 
dotacje zgodnie z przeznaczeniem i prawidłowo je rozliczał oraz terminowo składał 
sprawozdania rzeczowo-finansowe i budżetowe.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast: 

− braku wymaganych elementów w podjazdach dla niepełnosprawnych (niekompletne 
balustrady, brak sygnalizacji alarmowej), 

− nieterminowego złożenia dysponentowi środków publicznych kwartalnego sprawozdania 
z wydatków (jeden przypadek). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Osiągnięcie przez ŚDS zakładanego poziomu świadczonych usług oraz zgodność 

wykonywanych zadań z obowiązującymi przepisami 

1.1. Dom utworzyła Gmina Orzysz w dniu 29 lipca 2015 r.2 i prowadzi go samodzielnie od  
1 grudnia 2015 r., zapewniając wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie  
z § 3 ust. 1 Rozporządzenia3, Dom wspiera osoby przewlekle chore psychicznie (typ A), 
upośledzone głęboko, znacznie lub umiarkowanie (B) i z lekkim upośledzeniem umysłowym, 
w tym z przewlekłymi zakłóceniami czynności psychicznych i zaburzeniami neurologicznymi 
(C). Według regulaminu organizacyjnego Dom działa jako ośrodek wsparcia dla pełnoletnich 
mieszkańców Gminy oraz dopuszcza udział osób spoza niej, po zawarciu stosownych 
porozumień międzygminnych. ŚDS jest jednostką pobytu dziennego, której uczestnicy 
(dotychczas tylko mieszkańcy Gminy) przebywają od poniedziałku do piątku, po 8 godzin 
dziennie w godzinach od 7.00 do 15.00, zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 6-11, 16, 38-54) 

Stosownie do § 5 Rozporządzenia, w ramach ww. typów zaburzeń psychicznych Dom 
przystosowano do przyjęcia 40 osób, których liczbę w 2015 r. w pełni rozdysponowano, 
zapewniając im miejsca w jednym spośród 3 budynków (Nr 1), w tym 23 uczestnikom typu C 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna lub ocenę 
opisową. 
2 Uchwała Nr XI/66/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia ŚDS i nadania mu Statutu. 
3 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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(57,5%), 13 typu B (32,5%) i 4 typu A (10%). W okresie od 1 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 
2016 r. z usług Domu skorzystało 48 osób (29 kobiet i 19 mężczyzn), tj. 40 w 2015 r. (25  
i 15) oraz 48 w 2016 r. (29 i 19). Spośród 40 uczestników w grudniu 2015 r., 7 miało 
pomiędzy 18-35 lat, 24 – 36-60 lat i 9 – od 61 lat wzwyż. W 2016 r. liczby te wyniosły 
odpowiednio: 8, 26 i 14 osób, w tym 4 typu A (8,3%), 14 – B (29,2%) i 30 – C (62,5%). 
Według stanu na początek stycznia, lutego, kwietnia, maja listopada i grudnia 2016 r. liczba 
uczestników wynosiła 40 osób, na początek marca i sierpnia – 38 (95% miejsc),  
na początek lipca i października – 39 (97,5%), a na koniec poszczególnych miesięcy – 40 
osób, za wyjątkiem czerwca lipca i września – 39. W grudniu 2015 r. frekwencja wyniosła 
84,4%, a w 2016 r. średniomiesięcznie 87,8%. 

(dowód: akta kontroli str. 93-97,98-101,177-179) 

1.2. ŚDS powołano jako jednostkę budżetową działającą na podstawie Statutu, która: 

− utrzymuje swoich uczestników w naturalnym środowisku i rozwija ich umiejętności 
niezbędne do samodzielnego życia; 

− reprezentuje interesy osób niepełnosprawnych, kształtuje pozytywną postawę wobec 
otoczenia oraz dąży do pełnej integracji społecznej poprzez ich aktywne uczestnictwo  
w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym; 

− prowadzi rehabilitację społeczno-zawodową uczestników w celu osiągnięcia przez nich 
poprawy jakości życia, samodzielnego funkcjonowania i zapewnienia im wsparcia; 

− rozwija i podtrzymuje ich umiejętności w zakresie życia codziennego oraz zapobiega 
nawrotom społecznej dekompensacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 8) 

Dom opracował regulamin organizacyjny4, program działalności5 (oddzielnie dla każdego 
typu uczestników) i roczne plany pracy na lata 2016-2017, które w lutym i listopadzie 2016 r. 
zostały zatwierdzone przez Burmistrza i uzgodnione z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.  
Z uwagi na uruchomienie działalności w ostatnim miesiącu 2015 r., w ŚDS nie opracowano 
planu pracy na ten rok. 

(dowód: akta kontroli str. 12-37,38-54,70-92,373-374) 

Dla potrzeb Domu Gmina adaptowała w 2015 r. 3 budynki powojskowe (Nr 1-3) na działce 
Nr 411/43 w Orzyszu, do której posiada prawo dysponowania na cele budowlane. Remontu 
i przebudowy budynków Nr 1-2 dokonano na podstawie pozwolenia na budowę (16 lipca),  
a budynek Nr 3 – zgłoszenia do Starosty (5 października). Prace w budynku Nr 1 dotyczyły 
7 pracowni, 2 sal ogólnych, szatni, ciągów komunikacyjnych, 2 pokojów biurowych, kotłowni  
i 6 łazienek o łącznej pow. użytkowej 656 m² (odbiór 24 listopada); Nr 2 – pokoju ciszy,  
4 pracowni, 5 łazienek, 2 szatni i ciągów komunikacyjnych o łącznej pow. 212 m² (odbiór 
jw.); Nr 3 – szatni, 6 pracowni, 3 łazienek i ciągów komunikacyjnych o łącznej pow. 171 m² 
(odbiór 29 grudnia). We wszystkich 3 budynkach wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne, 
wentylacyjno-klimatyzacyjne, telekomunikacyjne, elektryczne, odgromowe i internetowe,  
a do budynków Nr 1-2 podjazdy dla niepełnosprawnych. Celem zagospodarowania terenu 
wykonano ciągi piesze i parkingi z kostki brukowej, oświetlenie, ogrodzenie z elementów 
stalowych na podmurówce, siłownię terenową, boisko do gier zespołowych i ławki parkowe, 
a także docieplono elewacje ww. budynków. 

Ze względu przebywania ludzi w tych obiektach, Urząd uzyskał zgody i pozytywne opinie, tj: 

− decyzję PINB6 (30 listopada 2015 r.) o pozwoleniu na użytkowanie budynków Nr 1 i 2 
wraz z zagospodarowaniem terenu, poprzedzoną obowiązkową kontrolą tych obiektów; 

− opinię sanitarną PPIS7 (11 stycznia 2016 r.) o braku sprzeciwu względem przekazania 
ww. obiektów do eksploatacji w świetle wymogów sanitarno-higienicznych, wydaną na 
podstawie oględzin z 30 listopada 2015 r.; 

− orzeczenie PSSE8 (10 grudnia 2015 r.) w zakresie spełniania wymagań jakościowych 
wody przeznaczonej do spożycia; 

                                                      
4 Regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem Dyrektora ŚDS Nr 1/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r., zmieniony zarządzeniem Nr 2/2016  
z dnia 1 października 2016 r. 
5 Program Działalności ŚDS wprowadzony zarządzeniem Dyrektora ŚDS Nr 12/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. 
6 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu. 
7 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu. 
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− stanowisko KPPSP9 (30 listopada 2015 r.) o wykonaniu obiektów zgodnie z projektem 
budowlanym i braku sprzeciwu wobec uzyskanego pozwolenia na ich użytkowanie; 

− oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót i spełnianiu przez ww. budynki 
wymogów w zakresie odporności ogniowej ich stropów (10 listopada 2015 r.); 

− protokół kominiarski z kontroli przewodów kominowych oraz połączeń spalinowych  
i wentylacyjnych w budynkach (10 listopada 2015 r.); 

− informację Starosty (14 stycznia 2016 r.) o braku sprzeciwu do robót budowlanych 
wykonanych w ramach remontu budynku Nr 3 oraz ich zgodności ze zgłoszeniem; 

− oświadczenia uprawnionych osób o sprawności przewodów wentylacyjnych i instalacji 
elektrycznych (29 grudnia 2015 r.); 

− orzeczenie techniczne z grudnia 2015 r. o przydatności budynku Nr 3 dla celów ŚDS. 
(dowód: akta kontroli str. 102-151) 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie książki obiektu budowlanego10, dla każdego budynku 
założono taką książkę, w której podano informacje o przeprowadzanych, z wymaganą 
częstotliwością, okresowych przeglądach tych obiektów, w tym: 

− instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynkach Nr 1 i 2 (z ważnością na 5 lat), 
w tym pomiarów rezystancji izolacji elektrycznych i uziomów (17 i 21 listopada 2015 r.), 
badania instalacji z użyciem wyłączników różnicowo-prądowych (18 i 21 listopada) oraz  
próby działania wyłącznika przeciwpożarowego (19 listopada) – wynik pozytywny; 

− przewodów kominowych wszystkich budynków (8 listopada 2016 r.), ze stwierdzeniem 
braku ciągu w przewodach wentylacyjnych w budynku Nr 3; 9 grudnia 2016 r. usterki 
zostały usunięte, co potwierdziła kontrola kominiarska z 15 lutego 2017 r.; 

− stałych urządzeń gaśniczych (18 listopada 2016 r.), ze stwierdzeniem nienormatywnej 
wydajności hydrantu w budynku Nr 3; niewłaściwy wodomierz wymieniono 4 lutego 
2017 r., a ponowna kontrola 13 lutego 2017 r. wykazała jego wymaganą wydajność; 

− stanu technicznego wszystkich budynków (przegląd roczny) w dniu 30 grudnia 2016 r., 
z oceną utrzymania obiektów w stanie dobrym. 

(dowód: akta kontroli str. 63, 68-69, 152-175, 180-182 ,210, 265-273) 

Z uwagi na to, że roboty budowlane przy budynku Nr 3 były wykonane na podstawie ich 
zgłoszenia do PINB, po zakończeniu tych robót (grudzień 2015 r.) nie przeprowadzano 
obowiązkowej kontroli budowy, o której mowa w art. 59a ustawy Prawo budowlane11, w celu 
stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu 
na budowę, w tym w zakresie sprawności instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Ponadto 
z wyjaśnień Pani Dyrektor wynikało, że kontroli nie przeprowadzono, gdyż budynek nie był 
jeszcze wykorzystywany dla celów ŚDS. Kontrolę w tym zakresie przeprowadzono w toku 
kontroli NIK.  

(dowód: akta kontroli str. 63,152-160, 377-396) 

1.3. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym, według stanu na 31 grudnia 2015 r. w ŚDS 
zatrudnionych było 10 osób na 8,6 etatu, w tym: dyrektor (etat) i główny księgowy (1/2 etatu) 
na czas nieokreślony (od 1 grudnia 2015 r.) oraz 4 instruktorów terapii zajęciowej (4 etaty),  
2 terapeutów (1,6), pracownik socjalny (1) i psycholog (1/2) na czas określony (1 grudnia 
2015 r. – 29 lutego 2016 r.) Stosownie do zarządzenia Dyrektora12, według stanu na  
31 grudnia 2016 r. zatrudnienie zwiększono do 11 osób (9,6 etatu), tj. o konserwatora na 
pełny etat na czas określony (1 października 2016 r. – 31 stycznia 2017 r.). Z powodu 
urlopu macierzyńskiego jednej terapeutki (8 września 2016 r. – 24 października 2017 r.),  
w ramach zastępstwa zatrudniono instruktora terapii, na okres od 13 września 2016 r. – 31 
stycznia 2017 r.  

Pracownicy ŚDS posiadali wykształcenie i kwalifikacje wymagane § 9-11 Rozporządzenia, 
w tym: 

                                                                                                                                       
8 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ełku. 
9 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu. 
10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134). 
11 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.). 
12 Zarządzenie Nr 2/2016 Dyrektora ŚDS w sprawie nadania „Regulaminu Organizacyjnego ŚDS w Orzyszu”. 
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− Dyrektor miała wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy 
świadczeniu usług w Domu oraz doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji usług 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi (studia podyplomowe w zakresie organizacji 
pomocy społecznej, 12 lat pracy na stanowisku inspektora w MOPS13); 

− pozostali pracownicy posiadali wymagane doświadczenie zawodowe (min. pół roku) 
polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi (lub usług  
pokrewnych) oraz przeszkolenie i doświadczenie w zakresie kształtowania motywacji, 
nawyków aktywności i prowadzenia treningu życia społecznego. 

Stosownie do § 23 Rozporządzenia, pracownikom ŚDS organizowano szkolenia zawodowe 
(prowadzone przez ośrodki szkoleniowe), które swoim zakresem tematycznym obejmowały 
zagadnienia związane z funkcjonowaniem Domu, w tym m.in. dotyczące: 

− podstaw działań psychospołecznych wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną  
i psychiczną (1 grudnia 2015 r.), 

− budowania prawidłowych relacji grupowych, rozwiązywania konfliktów oraz metod pracy 
z osobami z zaburzeniami psychicznymi (9-10 lipca 2016 r.), 

− chorób psychosomatycznych (22 września) oraz dróg pomocy osobom z zaburzeniami 
psychicznymi (14 października), 

− trudnych rozmów i asertywności w kierowaniu zespołem (17-18 listopada), 

− motywowania uczestników do aktywnego udziału w procesie terapeutycznym oraz form 
pracy terapeuty (21 grudnia). 

 (dowód: akta kontroli str. 33-34,37,55-58,176) 

1.4. Badanie dokumentacji 30 uczestników Domu w zakresie poziomu świadczonych usług  
i prowadzonych zajęć wykazało, że zgodnie z Rozporządzeniem: 

− dla każdego podopiecznego opracowano indywidualny plan postępowania wspierająco-
aktywizującego – IPPWA (§ 7 ust. 6-7); 

− ww. plany realizowano w porozumieniu z uczestnikami lub ich opiekunami (§ 13 ust. 1); 

− celem zdiagnozowania uczestników, opracowania IPPWA i ich weryfikacji, powołano  
10-osobowy zespół aktywizująco-wspierający (ZWA) z udziałem Dyrektora, pracownika 
socjalnego (przewodniczący), psychologa, 5 instruktorów terapii i 2 terapeutów (§ 2 pkt 
7); w ramach tych zadań ZWA zebrał się 3 razy w 2016 r., tj. 2-krotnie w styczniu 
(diagnoza i plan) i raz w lipcu (weryfikacja planu z ważnością na 2-5 lat); 

− w ramach IPPWA wszystkim podopiecznym zaplanowano indywidualne i zespołowe 
treningi funkcjonowania w życiu codziennym (spędzanie czasu wolnego, pomoc  
w sprawach urzędowych), zapewniono poradnictwo psychologiczne, terapię ruchową, 
codzienny gorący posiłek (trening kulinarny) oraz uczestnictwo w warsztatach terapii 
zajęciowej i przygotowanie do podjęcia zatrudnienia; 

− Dom zapewniał podopiecznym korzystanie z usług transportowych polegający na ich 
dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub innego uzgodnionego i odwożeniu po 
zajęciach (z możliwości tej korzystało 13 osób, tj. 43,3% badanych); wykonawcę tych 
usług, jako zamówienia poniżej 30 tys. euro, wyłoniono w trybie zapytania ofertowego, 
na okres od stycznia do sierpnia (150 zł/uczestnika/m-c) i od września do grudnia  
2016 r. (2,15 zł/km) – odpowiednio spośród 3 i 4 oferentów; 

− dla wszystkich uczestników prowadzone były dokumentacje indywidualne i zbiorcza, 
których zakres odpowiadał wymogom określonym w § 24 Rozporządzenia, gdyż 
obejmował dokumenty uzasadniające pobyt w ośrodku (decyzje kierujące, orzeczenia 
lekarskie i opinie specjalistów), ewidencję uczestników (dane osobowe, medyczne, 
obecność na zajęciach) oraz dzienniki dokumentujące pracę członków ZWA.  

(dowód: akta kontroli str. 59-62,64-67) 

Z dokumentacji uczestników ŚDS wynikało, że tylko 2 z nich miało opiekunów prawnych lub 
faktycznych. Do opiekunów tych skierowano ankietę dotyczącą poziomu usług ŚDS. 
Odpowiedzi udzielił 1 opiekun, według którego usługi te są na bardzo wysokim poziomie  

                                                      
13 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu. 
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i bez mankamentów oraz bardzo dobrze rozwijają społeczne kompetencje uczestników i nie 
wymagają rozbudowy ich zakresu. Dom jest bardzo dobrze wyposażony, a jego pracownicy 
służą pełnej integracji uczestników. 

(dowód: akta kontroli str. 419-420) 

1.5. W latach objętych kontrolą ŚDS był kontrolowany przez następujące organy: 

1) Urząd Miejski – kontrolę przeprowadził Skarbnik Gminy w dniach 3-22 czerwca 2016 r. 
Objęto nią zgodność działań z Rozporządzeniem i Statutem ŚDS, wykorzystanie 
środków publicznych na realizację zadań, prawidłowość sprawozdawczości budżetowej 
i sposobu księgowania. Sprawdzono liczbę miejsc, godzin pracy, wskaźnik zatrudnienia 
(§ 9-12 Rozporządzenia), kwalifikacje pracowników i dokumentację uczestników. 
Stwierdzono prawidłowość ewidencji księgowej oraz terminowe składanie sprawozdań 
budżetowych. Dom oceniono pozytywnie nie stwierdzając nieprawidłowości; 

2) PSSE w Piszu – kontrolę stanu sanitarno-higienicznego przeprowadzono 24 listopada 
2016 r. nie wnosząc zastrzeżeń. 

(dowód: akta kontroli str. 197-209,216,397-404) 

1.6. Zgodnie z § 25 Rozporządzenia, Dyrektor opracowała sprawozdania z działalności 
Domu w poszczególnych latach funkcjonowania, które przekazała jednostce prowadzącej 
(Urząd Miejski) oraz Wojewodzie, w terminie do 15 lutego po okresie sprawozdawczym. 
Sprawozdanie za 2015 r. wysłano 12 lutego 2016 r. (korekta 29 lutego), a za 2016 r. –  
10 lutego 2017 r. Zawierały one informacje dotyczące form i efektów prowadzonej 
działalności, wysokości otrzymanych dotacji, liczby uczestników ŚDS, stanu zatrudnienia, 
współpracy z innymi podmiotami i jej efektów oraz ocenę realizacji zadań i wnioski.  

Ze sprawozdań wynikało m.in., że wbrew planom ŚDS wykorzystuje tylko budynek Nr 1,  
w którym uruchomiono 40 miejsc, natomiast pozostałe 24 miejsca nie zostały uruchomione 
z powodu braku dotacji wg założonego planu na 2016 r., mimo uzasadnionych potrzeb  
w tym zakresie. Dyrektor Domu wyjaśniła, że celem pozyskania pełnych dotacji Gmina 
podejmowała różne działania, które okazały się jednak bezskuteczne, tj.: 

− ponawiano pisemne wnioski do Wojewody o dodatkowe dotacje (12 stycznia i 16 marca 
2016 r. oraz 17 marca 2017 r.), lecz nie otrzymano jego wiążącej odpowiedzi; 

− monitowano w tym zakresie podczas bezpośrednich spotkań z Wojewodą (5 stycznia  
i 15 lipca 2016 r.), który przyznanie środków uzależnił od oszczędności budżetowych; 

− skierowano pytanie do MRPiPS14 (19 września 2016 r.), na które uzyskano odpowiedź, 
że ewentualne środki z oszczędności budżetowych będą przekazywane w pierwszej 
kolejności na standaryzację domów i pokrycie wzrostu stawki utrzymania 1 uczestnika. 

Z wyjaśnień Wojewody wynikało, że brak pełnych dotacji był spowodowany stanowiskiem 
MRPiPS, które zdecydowało nie uruchamiać w 2016 r. 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 na terenie 
województwa, które nie wykorzystują w pełni statutowej liczby miejsc. Podlega to stałej 
analizie i monitorowaniu celem zmniejszenia liczby miejsc w niektórych jednostkach.  
Zaoszczędzone w ten sposób środki będą kierowane do placówek, które wnioskowały  
o uruchomienie nowych miejsc. Wobec tego Wojewoda nie zgłosił zapotrzebowania na 
dodatkowe środki dla ŚDS. 

(dowód: akta kontroli str. 93-97,177-179,183-196,377-380,435-436) 

W terminie do 28 lutego po okresie sprawozdawczym, do Urzędu składano sprawozdania 
rzeczowo-finansowe, w których podawano informacje z wykonania zadań przyjętych do 
realizacji i określonych w budżecie Gminy na dany rok oraz informacje o stanie mienia ŚDS. 
Za lata 2015-2016 informacje te złożono odpowiednio 22 lutego 2016 r. i 23 lutego 2017 r. 
(korekta 6 marca) oraz dodatkowo za I półrocze 2016 r. (19 lipca). Dane w sprawozdaniach 
były zgodne z ewidencją księgową jednostki. 

Zgodnie z zarządzeniem Wojewody w sprawie zasad finansowania działalności bieżącej 
środowiskowych domów samopomocy15, celem wyliczenia miesięcznych kwot dotacji, ŚDS 

                                                      
14 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
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składał comiesięczne meldunki o liczbie uczestników zajęć, w terminie do 5 dnia każdego 
miesiąca za miesiąc poprzedni. Badanie realizacji tego obowiązku w 2016 r. wykazało,  
że wszystkie 12 meldunków złożono terminowo. Stosownie do ww. zarządzenia, w terminie 
do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, ŚDS składał Wojewodzie, za 
pośrednictwem CAS16, kwartalne sprawozdania z bieżących wydatków na funkcjonowanie. 

(dowód: akta kontroli str. 211-215, 217-222,226-229, 354-372, 375-376) 

Sprawozdanie z wydatków poniesionych w II kwartale 2016 r., którego termin mijał 15 lipca, 
zostało złożone Wojewodzie dopiero 2 sierpnia 2016 r., tj. z opóźnieniem 18 dni, co było 
niezgodne z wymogiem określonym w jego zarządzeniu z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie 
zasad finansowania działalności środowiskowych domów samopomocy (§ 3 ust. 1). 

Dyrektor Domu wyjaśniła, że powodem opóźnienia była potrzeba modyfikacji sprawozdania 
w systemie CAS, gdyż przygotowane w terminie (5 lipca) zawierało błędy i wymagało korekt. 

(dowód: akta kontroli str. 354,360-363,377-380) 

1.7. Zgodnie z § 21 Rozporządzenia, ŚDS współpracował z innymi podmiotami w zakresie 
integracji społecznej uczestników, w tym z: 
a) rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi – wspólny udział w zajęciach Domu; 
b) MOPS i PCPR17 – poradnictwo socjalne, możliwość pozyskania środków PFRON18 na 

zakup wózków inwalidzkich, kompletowanie dokumentów o dofinansowanie, wymiana 
międzykulturowa w ramach projektu Global Training Centre; 

c) PZP19 i Ośrodek Psychoterapii20 – szkolenie kadry ŚDS i poradnictwo psychiatryczne; 
d) PUP21 – rejestracja uczestników jako bezrobotnych, poradnictwo w zakresie możliwości 

udziału w szkoleniach, kursach i stażach (staż zagraniczny dla kucharza); 
e) organizacjami pozarządowymi – Stowarzyszenie „Szansa na ...” (możliwości zdobycia 

grantów, udział w warsztatach zajęciowych), „Caritas” Diecezji Ełckiej – udział 5 osób  
w projekcie dla osób upośledzonych umysłowo (warsztaty, treningi interpersonalne), 
SPDM22 (pozyskiwanie grantów); 

f) placówkami oświatowymi i jednostkami świadczącymi usługi dla niepełnosprawnych –  
3 domy samopomocy i 2 zespoły szkolno-przedszkolne (wspólne imprezy, wymiana 
doświadczeń), Orzyski Klub Seniora (warsztaty teatralne i kulinarne); 

g) innymi podmiotami – Dom Kultury (udział w imprezach) i Policja w Orzyszu (zagrożenia 
osób starszych), Federacja Polskich Banków Żywności (pozyskano 289 kg żywności). 

(dowód: akta kontroli str. 223-225) 

Dom był właściwie zorganizowany i przygotowany do świadczenia statutowych usług dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz rzetelnie wywiązywał się z obowiązków na rzecz 
integracji społecznej swoich uczestników. Przygotowana liczba miejsc nie została jednak  
w pełni rozdysponowana z powodu ograniczenia przez Wojewodę środków dotacji. Dom 
terminowo składał wszystkie wymagane sprawozdania, za wyjątkiem sprawozdania  
z wydatków bieżących za II kwartał 2016 r., które złożono Wojewodzie z opóźnieniem  
18 dni. Jeden z budynków został odebrany i dopuszczony do użytkowania bez kontroli 
technicznej, którą przeprowadzono dopiero w toku kontroli. 

2. Wykorzystanie otrzymanych dotacji 

2.1. W 2015 r. Urząd zawarł z Wojewodą umowę celem uzyskania środków dotacji na 
funkcjonowanie i rozwój ŚDS, zaś środki na bieżące utrzymanie w 2016 r. jednostka 
otrzymywała na podstawie składanych mu co miesiąc meldunków o liczbie uczestników 

                                                                                                                                       
15 Zarządzenie Nr 235 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ustalania zasad finansowania działalności bieżącej 
środowiskowych domów samopomocy funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 
16 Centralna Aplikacja Statystyczna, w ramach której Dyrektor ŚDS składał sprawozdania kwartalne w wersji elektronicznej z zastosowaniem 
podpisu elektronicznego. 
17 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu. 
18 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
19 Poradnia Zdrowia Psychicznego w Piszu. 
20 Ośrodek Psychoterapii PRO EGO. 
21 Powiatowy Urząd Pracy w Piszu. 
22 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu  
faktycznego 

Ocena 
cząstkowa 

Opis stanu  
faktycznego 
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zajęć. Środki dotacji były przekazywane na rachunek Urzędu, który niezwłocznie przelewał 
je na konto ŚDS. Środki przeznaczone na działania remontowo-budowlane wydatkował 
Urząd, a pozostałe środki ŚDS. 

 (dowód: akta kontroli str. 222,229) 

2.2. W latach 2015-2016 ŚDS otrzymał na bieżące utrzymanie ogółem 650,8 tys. zł środków 
dotacji z budżetu Wojewody, z tego 43,4 tys. zł w 2015 r. (na utrzymanie w grudniu)  
i 607,4 tys. zł w 2016 r. Plan wydatków po zmianach na 2016 r. wyniósł 635,8 tys. zł,  
(został zwiększony o 28,3 tys. zł). Zwiększenie to wynikało z otrzymania 17 tys. zł 
odszkodowania tytułem szkód w wyniku nawałnicy (11 lipca 2016 r.) oraz uwzględnienia 
dodatkowych środków z Gminy, w kwocie 11,3 tys. zł, na sfinansowanie dożywiania 
uczestników. Plan ten zrealizowano w 98,2%, gdyż Urząd nie przekazał ŚDS tych środków, 
co jednak nie skutkowało niezrealizowaniem jego zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 229-264) 

2.3. Zgodnie z art. 51c ust. 2 Ups23, dotacje na pokrycie miesięcznych kosztów utrzymania 
Domu wynikały z iloczynu faktycznej liczby jego uczestników w danym miesiącu i średniej 
miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na 1 uczestnika (1.268 zł) oraz nie przewyższały 
średniej miesięcznej kwoty tej dotacji wyliczonej dla województwa. W myśl zarządzenia 
Wojewody, jeżeli wykorzystanie miejsc w poprzednim miesiącu było niepełne względem 
statutowej liczby, kwotę dotacji pomniejszano proporcjonalnie do wykorzystania miejsc.  
Po analizie wykorzystania miejsc za okres styczeń-lipiec 2016 r. Wojewoda poinformował, 
że w przypadku uczestników korzystających w danym miesiącu z usług ŚDS w wymiarze  
1-10 dni, dotacja nie będzie pomniejszana o 50% (nowe zasady). Wobec tego, w 2016 r. 
ŚDS otrzymywał należną dotację na utrzymanie statutowej liczby uczestników (40). 

Ze środków dotacji w kwocie 43,4 tys. zł w 2015 r., w ramach rozdziału 85203 – „Ośrodki 
wsparcia”, sfinansowano m.in. wynagrodzenia w kwocie 17,2 tys. zł (§ 4010), zakup energii 
– 9,5 tys. zł (§ 4260), żywności – 6,2 tys. zł (§ 4220), materiałów i wyposażenia – 4,9 tys. zł 
(§ 4210), przygotowanie posiłków i dowóz uczestników – 2,9 tys. zł (§ 4300) oraz szkolenia 
pracowników – 1,2 tys. zł (§ 4700). 

W ramach dotacji w kwocie 607,4 tys. zł w 2016 r. sfinansowano m.in. wynagrodzenia  
w kwocie 290,6 tys. zł (§ 4010), zakup materiałów i wyposażenia – 91 tys. zł (§ 4210), 
konserwacje urządzeń, przygotowanie posiłków, dowóz uczestników – 85,3 tys. zł (§ 4300), 
składki ZUS – 57 tys. zł (§ 4110), zakup żywności – 19,5 tys. zł (§ 4220), energii –  
11,5 tys. zł (§ 4260), usług remontowych – 10,2 tys. zł (§ 4270), odpis na fundusz socjalny –
10 tys. zł (§ 4440) oraz szkolenia pracowników – 6,8 tys. zł (§ 4700). 

Środki dotacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, a liczba uczestników ŚDS 
odpowiadała liczbie zadeklarowanej. 

(dowód: akta kontroli str. 99-101,211-215,222,226-228, 312-320) 

Z realizacji wydatków związanych z utrzymaniem Domu, opiewających na kwoty zgodne  
z otrzymanymi dotacjami celowymi, ŚDS złożył sprawozdania budżetowe, w terminie do  
10 dnia następnego miesiąca/kwartału za miesiąc/kwartał poprzedni, 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 grudzień 2015 r. na kwotę 43,4 tys. zł i wszystkie miesiące 
2016 r. na łączną kwotę 624,4 tys. zł, z czego 607,4 tys. zł stanowiła kwota dotacji. 

(dowód: akta kontroli str. 276-311) 

2.4. Dotacje na remont, przebudowę i wyposażenie budynków oraz zagospodarowanie 
terenu były pozyskane i rozliczone w 2015 r. przez Gminę, w kwocie ogółem 3.704,7 tys. zł. 
Wykonane w ramach tych dotacji roboty remontowo-budowlane oraz zakupy wyposażenia  
spowodowały, że Dom spełniał standard usług określony w § 18 Rozporządzenia. 

Oględziny obiektów ŚDS wykazały, że są one zlokalizowane na działce gminnej w Orzyszu. 
W skład tych obiektów wchodzą 3 parterowe budynki (Nr 1-3), w których przygotowano 
miejsca dla uczestników z zaburzeniami psychicznymi typu A,B,C, w tym 60 miejsc pobytu 

                                                      
23 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.). 
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dziennego w budynkach Nr 1-2 (40 i 20 miejsc) oraz 4 miejsca całodobowe w budynku Nr 3. 
Z oględzin wynikało, że ŚDS rozdysponował 40 miejsc w budynku Nr 1, a uruchomienie 
pozostałych 24 ma nastąpić po otrzymaniu dodatkowych środków dotacji budżetowych.  

Oględziny wykazały, że 2 budynki (Nr 1-2) posiadały podjazdy dla niepełnosprawnych 
(zbędny przy budynku Nr 3), w tym stalowe pochylnie przy budynku Nr 1 i z kostki brukowej 
przy budynku Nr 2, a łazienki w budynkach były przystosowane dla tych osób. Wejścia do 
budynków miały schody wyłożone płytkami antypoślizgowymi z terakoty i zaopatrzone były 
w stalowe balustrady. Drzwi do budynków i ich pomieszczeń zapewniały swobodne 
poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Na terenie ŚDS zapewniono parking na 
20 stanowisk, w tym 2 oznakowane stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Teren ŚDS  
i wejścia do budynków posiadają odpowiednie oświetlenie. Dom zlokalizowano w miejscu 
bezpiecznym i spokojnym (teren ogrodzony). Pomieszczenia wyposażono w meble i sprzęt 
adekwatnie do przeznaczenia poszczególnych pracowni, a podłogi wykonano z materiału 
(PVC) i w sposób zapewniający łatwą zmywalność. Zapewniono też boisko z poliuretanową 
nawierzchnią i sprzętem rehabilitacyjnym. 

W budynku Nr 1 pow. użytkowa przypadająca na 1 uczestnika wynosiła ponad wymagane 
Rozporządzeniem 8 m² (489 m²:40 = 11 m²), zapewniono 5 toalet (w tym dla personelu), 
łazienkę z natryskiem oraz drobny sprzęt użytkowy (suszarka, odkurzacz, żelazko). W celu 
realizacji usług statutowych, w budynku Nr 1 wyodrębniono:  

− pracownię integracji społecznej (pow. 49,9 m²) jako salę umożliwiającą spotykanie się 
uczestników zajęć i ich rodzin oraz pełniącą jednocześnie funkcję stołówki; 

− pracownię kulinarną (25,5 m²) z niezbędnym wyposażeniem, w której uczestnicy zajęć 
przygotowują posiłki w ramach treningu kulinarnego; 

− pracownię krawiecką (19,3 m²) wyposażoną m.in. w 2 maszyny do szycia, hafciarkę, 
żelazko i deskę do prasowania oraz pozostały sprzęt i materiały do zajęć krawieckich; 

− pracownię komputerową (23,6 m²) wyposażoną w 6 komputerów stacjonarnych i jeden 
laptop, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka), rzutnik i aparat fotograficzny; 

− pracownię rękodzieła artystycznego (33,5 m²) wyposażoną w sprzęt i materiały do 
tworzenia wyrobów rękodzielniczych; 

− pracownię usprawnienia fizycznego (39,6 m²) wyposażoną w sprzęt rehabilitacyjny, stół 
do masażu, fotel masujący i sprzęt sportowo-rekreacyjny (bieżnia, rowery, atlas); 

− pracownię teatralno-muzyczną (28,4 m²) wyposażoną w stroje, sprzęt muzyczny  
i multimedialny (radio, pianino, gitara, telewizor, rzutnik z ekranem, laptop), w której 
uczestnicy realizują swoje zainteresowania artystyczne oraz biorą udział w zajęciach 
relaksacyjnych; 

− pracownię wsparcia psychicznego (17,1 m²) do zajęć z psychologiem, psychiatrą lub 
pracownikiem socjalnym oraz zajęć grupowych dla uczestników i ich rodzin; 

− pracownię przystosowania do prac domowych (13 m²) wyposażoną w drobny sprzęt 
gospodarczy, pralkę automatyczną, suszarkę, umywalkę i odkurzacz; 

− pokój wyciszenia i poradnictwa indywidualnego (15,3 m²) wyposażony w odpowiednie 
meble wypoczynkowe, w którym można odpocząć lub porozmawiać z psychologiem; 

− pomieszczenia administracyjne (gabinety dyrektora i księgowości oraz pomieszczenie 
gospodarcze); 

− szatnię (28,8 m²), w której zapewniono uczestnikom zajęć metalowe szafy zamykane 
na klucz (każda dla 4 osób); część szaf znajdowała się w szatni (7 szaf dla 28 osób),  
a pozostałe w holu budynku (4 szafy dla 16 osób). 

Budynek Nr 2, w tym 3 pomieszczenia przeznaczone na pracownie relaksacji i wyciszenia, 
rehabilitacji i manualno-plastyczną oraz szatnię, zajęty był częściowo przez administrację 
ZUK24. Pani Dyrektor oświadczyła, że podmiot ten zajmuje ww. pomieszczenia przejściowo, 
tj. do czasu wyremontowania własnego obiektu, który uległ uszkodzeniu w trakcie pożaru  

                                                      
24 Zakład Usług Komunalnych Sp. z oo. w Orzyszu (spółka gminna). 
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w grudniu 2016 r. W budynku tym przygotowano ponadto pracownie kulinarną oraz treningu 
praktycznego (pralka, żelazko, deska do prasowania, odkurzacz, suszarka). Zapewniono 
także szatnię, 3 toalety, łazienkę, prysznic i pomieszczenia pomocnicze. Pow. użytkowa 
przypadająca na 1 uczestnika wynosi ponad wymagane 8 m² (239 m²:20 = 12 m²). 

Budynek Nr 3 przygotowano do treningu całodobowego dla 4 osób, zapewniając im pokoje 
mieszkalne z meblami (pow. ponad 9 m²), salę integracji, szatnię, 2 toalety, łazienkę, aneks 
kuchenny z wyposażeniem i lodówkę. Pow. użytkowa budynku wynosi 170,6 m² i spełnia 
wymogi Rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 274-275,321-353,405-406) 

1. Konstrukcje stalowe podjazdów przy budynkach Nr 1-2 i schodach wejściowych do tych 
budynków wykonano niezgodnie z rozporządzeniem MI25 i projektem budowlanym, gdyż 
balustrady pochylni nie posiadały wymaganego wypełnienia, a prześwity w wypełnieniu 
balustrad schodów przekraczały dopuszczalny wymiar. Było to niezgodne z § 298 ust.  
1-2 ww. rozporządzenia, które wymaga, aby konstrukcje balustrad posiadały wypełnienia 
płaszczyzn pionowych celem skutecznej ochrony przed wypadnięciem osób, a prześwity 
pomiędzy elementami tego wypełnienia nie przekraczały 20 cm. Z projektu budowlanego 
wynikało, że ww. balustrady powinny być wypełnione pionowymi prętami stalowymi  
z odpowiednim prześwitem. 

Z wyjaśnień Burmistrza wynika, że konstrukcyjne błędy w zakresie balustrad powstały 
wskutek winy wykonawcy, który wykonał je niezgodnie z projektem oraz niedopatrzenia 
osób dokonujących odbioru końcowego. 

W toku kontroli (24 marca) Urząd wezwał wykonawcę remontu i przebudowy budynków 
do usunięcia w ciągu 7 dni braków w wykonanych konstrukcjach balustrad. 

(dowód: akta kontroli str. 405-406,421-434,437) 

2. Przy drzwiach wejściowych do budynków ŚDS (budynki użyteczności publicznej) nie 
było sygnalizacji alarmowej (domofonowej lub dzwonkowej) wynikającej z potrzeb osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów, co naruszało wymogi § 56 ww. rozporządzenia.  

Dyrektor Domu wyjaśniła, że w ramach dotychczasowej organizacji ruchu nie zachodziła 
konieczność instalowania tej sygnalizacji, lecz dla zapewnienia bezpieczeństwa zostaną 
podjęte stosowne działania w tym kierunku. 

(dowód: akta kontroli str. 405-406) 

2.5. Budynki Nr 1-3, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami26, 
decyzją Burmistrza zostały przekazane w trwały zarząd ŚDS (1 kwietnia 2016 r.), który 
ponosi z tego tytułu wszelkie opłaty. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzono 21 kwietnia, 
a dotychczas ŚDS użytkował te nieruchomości na podstawie umowy użyczenia.  

(dowód: akta kontroli str. 407-411) 

W związku z prośbą ZUK, skierowaną do ŚDS w dniu 2 grudnia 2016 r., Burmistrz wyraził 
zgodę na tymczasowe użyczenie pomieszczeń budynku Nr 2 na cele biurowe Spółki, jako 
lokal zastępczy na czas remontu siedziby po pożarze. Ze względu na kryzysową sytuację, 
zgodę wyraził też Wojewoda (23 grudnia), pod warunkiem partycypacji ZUK w bieżących 
kosztach eksploatacji budynku, pokrycia ewentualnych szkód i zachowania pełnej gotowości 
do opuszczenia pomieszczeń w przypadku potrzeby ich udostępnienia dla potrzeb ŚDS. 
Zgodnie z umową użyczenia z 16 stycznia 2017 r., obowiązującą do 31 lipca 2017 r., ZUK 
zobowiązał się do spełniania tych warunków i na dzień zakończenia kontroli NIK nadal 
użytkował zajęty budynek. Umowa zawierała klauzulę, że w przypadku przyznania środków 
dotacji na uruchomienie 20 dodatkowych miejsc, umowa wygasa natychmiastowo. 

(dowód: akta kontroli str. 412-418) 

ŚDS wydatkował środki dotacji w pełnej wysokości i zgodnie z przeznaczeniem oraz 
prawidłowo i terminowo je rozliczał. Nieprawidłowością było odebranie niekompletnych 
balustrad schodowych przy budynkach i podjazdach oraz brak sygnalizacji alarmowej przy 
wejściach do budynków. 

                                                      
25 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 tj.). 
26 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.). 
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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 Kontroli27, wnosi o: 

1. Terminowe składanie kwartalnych sprawozdań z realizacji bieżących wydatków na 
utrzymanie ŚDS. 

2. Podjęcie działań mających na celu zainstalowanie brakujących elementów balustrad 
podjazdów i schodów oraz sygnalizacji alarmowej. 

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] 

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