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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 Piotr Wanic – doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LOL/32/2017 z dnia 
14 lutego 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Urząd Miejski w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo (zwany dalej 
„Urzędem”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Otolia Anna Siemieniec – Burmistrz Miasta Mrągowo 
 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W okresie objętym kontrolą2 Gmina Miejska Mrągowo prawidłowo wywiązała się  
z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących 
prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy3 jako placówki wsparcia 
dziennego przystosowanej do opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. 
Posiadała także rzetelne rozeznanie w zakresie potrzeb mieszkańców 
wymagających takiej opieki.  

W latach 2014-2016 Gmina prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem wykorzystała 
otrzymane środki dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej, dotyczące rozwoju ośrodków wsparcia z zaburzeniami 
psychicznymi. W sposób rzetelny i zgodny z postanowieniami ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych4 wybrano również wykonawców 
zadań inwestycyjnych finansowanych z tych środków. Przyznane dotacje wykorzystane 
zostały na cele, na które były przeznaczone i rozliczone zgodnie z postanowieniami 
umów zawartych z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.  

Burmistrz Miasta Mrągowo, stosownie do wymogu określonego w § 4 rozporządzenia 
w sprawie środowiskowych domów samopomocy5, zatwierdził dokumenty 
organizacyjne ośrodka, tj. regulamin, programy działalności i roczne plany pracy.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta 
Mrągowo na lata 2014-2020 (wprowadzonej do stosowania 29 maja 2014 r.), 
opracowanej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna lub ocenę opisową. 
2 Kontrolą objęto lata 2014-2016. 
3 Zwanego dalej „ŚDS”. 
4 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm. 
5 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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o pomocy społecznej6, wskazano m.in., że zadania z zakresu pomocy społecznej 
realizowane na terenie Mrągowa są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Mrągowie7, w strukturze którego funkcjonuje m.in. ŚDS. Zgodnie z tą Strategią, do 
zadań ŚDS należy realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
dotyczących m.in. prowadzenia i rozwoju infrastruktury dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. W Strategii 
podano również, że ŚDS wspiera osoby potrzebujące pomocy w przezwyciężaniu 
trudnych sytuacji życiowych, a podopieczni mogą uczestniczyć w zajęciach  
w pracowniach: informatycznej, gospodarstwa domowego, muzyczno-teatralnej 
rehabilitacyjnej, plastycznej oraz krawieckiej, a także korzystać z pokoju wyciszeń.  

(dowód: akta kontroli str. 3-11) 

Gmina Miejska Mrągowo zidentyfikowała potrzeby dotyczące mieszkańców  
z zaburzeniami psychicznymi wymagających opieki w ŚDS. Zostały one 
przedstawione w opracowanym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 
Gminy Mrągowo na lata 2016-2020, przyjętym 22 września 2016 r. uchwałą Rady 
Miejskiej w Mrągowie. W dokumencie tym określono m.in., że: 

• W 2015 r. na terenie Mrągowa zamieszkiwało 695 osób z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym m.in. ze: schizofrenią (157), depresjami (102), zaburzeniami 
nerwicowymi (279) oraz innymi zaburzeniami nastroju (68). Dane dotyczące  
ww. osób pozyskane zostały z Poradni Zdrowia Psychicznego w Mrągowie. 

• Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi udzielał ŚDS oraz Warsztaty 
Terapii Zajęciowej. Odbiorcami pomocy były głównie osoby starsze, osoby 
niepełnosprawne oraz bezrobotne. 

• ŚDS jest placówką wsparcia dziennego, która udziela oparcia społecznego  
45 osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi oraz intelektualnymi, 
mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. Zakres 
działalności ŚDS pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych 
podopiecznych, ich usamodzielnienie oraz integrację społeczną.  

Poprzednio obowiązujący Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy 
Miasta Mrągowo na lata 2013 - 2015 również zawierał dane w ww. zakresie. 
Wskazano w nim m.in., że w 2011 r. na terenie Mrągowa zamieszkiwało (wg danych 
z Poradni Zdrowia Psychicznego) 786 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 
m.in. ze: schizofrenią (186), depresjami (57), zaburzeniami nerwicowymi (180) oraz 
innymi zaburzeniami nastroju (35). Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
udzielał ŚDS oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

(dowód: akta kontroli str. 12-67) 

W dniu 1 grudnia 2016 r. Gmina Miejska Mrągowo zawarła z Gminą Reszel umowę, 
na podstawie której mieszkańcom Mrągowa umożliwiono korzystanie z opieki i usług 
świadczonych przez Środowiskowe Domy Samopomocy w Reszlu. W umowie 
zapisano, że Gmina Miejska Mrągowo będzie uprawniona do kierowania do ww. 
domów mieszkańców, którzy spełniają kryteria z ustawy o pomocy społecznej,  
o ile brak będzie miejsc w ŚDS. W celu zaś wydania decyzji kierującej, MOPS  
w Mrągowie przekazuje do MOPS w Reszlu kompletną dokumentacją osoby 
ubiegającej się o skierowanie do Domów w Reszlu, a skierowania będą wydawane 
na okres od 1 do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia pobytu. W okresie objętym 
kontrolą do Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu skierowano jedną 
osobę. 

(dowód: akta kontroli str. 68-70) 

                                                      
6 Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm. 
7 Zwany dalej „MOPS”. 
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W latach 2014-2016 nie było osób oczekujących na przyjęcie do ŚDS. Na podstawie 
rejestru prowadzonego w ŚDS ustalono, że liczba osób potencjalnie 
zainteresowanych pobytem w ŚDS wyniosła 10 osób w 2014 r., 15 - w 2015 r. oraz 
21 w 2016 r. W ŚDS prowadzono rejestr osób zainteresowanych przyjęciem,  
w którym wpisywano m.in. imię i nazwisko osoby, jej adres, datę zgłoszenia oraz 
ewentualną datę przyjęcia. 

(dowód: akta kontroli str. 71) 

1.2. Na terenie Mrągowa funkcjonował jeden środowiskowy dom samopomocy,  
tj. ŚDS, wchodzący w skład MOPS. Jednostką prowadzącą ten dom była Gmina 
Miejska Mrągowo. 

ŚDS posiadał 45 miejsc i był typem domu A i B, wg klasyfikacji określonej  
w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy, tj. przeznaczonym 
dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo. ŚDS 
funkcjonował co najmniej 5 dni w tygodniu po osiem godzin dziennie, w tym co 
najmniej przez 6 godzin prowadzone były zajęcia z uczestnikami.  

W 2014 r. do ŚDS skierowano 57 osób, w 2015 r. – 55, a w 2016 r. – 67. Wszystkie 
osoby pochodziły z Mrągowa. 

(dowód: akta kontroli str. 72-78) 

1.3. Uczestnikom ŚDS przyznawano, w ramach zadania własnego Gminy, gorący 
posiłek, o którym stanowią postanowienia art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy 
społecznej. W latach 2014-2016 na ten cel wydatkowano łącznie 59,5 tys. zł, 
zapewniając 15,2 tys. obiadów. W ramach treningu kulinarnego, o którym mowa  
w § 15 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, 
przygotowano 5,1 tys. posiłków (12,6 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 79-82) 

Gmina Miejska Mrągowo rzetelnie rozeznała potrzeby dotyczące opieki nad 
mieszkańcami z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi opieki. Prowadząc ŚDS 
wywiązała się również z obowiązku zapewnienia mieszkańcom gorącego posiłku,  
a także umożliwiła spożywanie takiego posiłku w ramach treningu kulinarnego. 

2. Rozdysponowanie i wykorzystanie środków na prowadzenie ŚDS 

2.1. W 2014 r. Gmina Miejska Mrągowo wydatkowała 557,7 tys. zł środków z dotacji 
na realizację zadań bieżących przez ŚDS (z przyznanej kwoty dotacji w wysokości 
558,0 tys. zł). Największy udział w tych wydatkach stanowiły wydatki związane  
z zatrudnieniem (454,0 tys. zł) oraz bieżące wydatki rzeczowe (84,9 tys. zł).  
W 2015 r. na zadania te wydatkowano 551,0 tys. zł (z przyznanej kwoty 551,4 tys. zł). 
Największy udział w tych wydatkach stanowiły wydatki związane z zatrudnieniem 
(443,7 tys. zł) oraz bieżące wydatki rzeczowe (90,1 tys. zł). W 2016 r. wydatkowana 
kwota dotacji na realizację zadań bieżących przez ŚDS wyniosła natomiast  
683,1 tys. zł (z przyznanej kwoty 684,7 tys. zł). Największy udział miały środki 
przeznaczone na wydatki związane z zatrudnieniem (478,0 tys. zł) oraz bieżące 
wydatki rzeczowe (134,2 tys. zł). Wszystkie te środki wydatkowane zostały przez 
MOPS, w strukturze którego funkcjonuje ŚDS. 

(dowód: akta kontroli str. 83-92) 

W latach 2014-2016 Gmina Miejska Mrągowo trzykrotnie aplikowała o środki na 
rozwój infrastruktury ŚDS. I tak: 

• 28 stycznia 2014 r. zgłoszono zapotrzebowanie na środki, w kwocie 773,8 tys. zł, 
niezbędne do uruchomienia nowych miejsc w ŚDS oraz standaryzację tej 
placówki. W uzasadnieniu podano m.in., że analiza funkcjonowania ŚDS 
wskazuje na potrzebę utworzenia 15 nowych miejsc w tej placówce. W celu 
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osiągnięcia standardów wymaganych dla środowiskowych domów samopomocy 
konieczny jest również montaż windy do przewozu osób niepełnosprawnych.  
Do wniosku załączono m.in. kosztorys inwestorski dotyczący zaplanowanych 
robót remontowych (436,1 tys. zł), a także związanych ze standaryzacją obiektu 
(322,7 tys. zł). Szacunkowy koszt uruchomienia 15 miejsc w ŚDS określono na 
15,0 tys. zł. Pismem z 16 czerwca 2014 r. Burmistrz Mrągowa została 
poinformowana, że wniosek o sfinansowanie zadań standaryzacyjnych oraz 
planów rozwojowych ŚDS nie uzyskał wsparcia ze środków z poz. 25 rezerwy 
celowej. 

• 10 lutego 2015 r. zgłoszono zapotrzebowanie na środki finansowe, w kwocie 
827,8 tys. zł, niezbędne do uruchomienia nowych miejsc w ŚDS oraz 
standaryzację tej placówki. Zakres zaplanowanych do przeprowadzenia zadań 
określono w analogiczny sposób jak w 2014 r. W dniu 30 listopada 2015 r. 
Gmina Miejska Mrągowo zawarła umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej  
na sfinansowanie zaplanowanych zadań. Kwotę dofinansowania określono  
na 812,8 tys. zł.  

• 2 marca 2016 r. aplikowano o środki, w kwocie 830,0 tys. zł, z dotacji celowej na 
realizację planów rozwojowych oraz realizację kolejnego etapu zadań 
rozpoczętych w latach ubiegłych w ŚDS. W uzasadnieniu podano m.in.,  
że zaplanowane na 2016 r. prace pozwoliłyby dokończyć rozpoczętą w roku 
poprzednim modernizację obiektu. Podano, że należałoby przeprowadzić remont 
polegający na wymianie stolarki okiennej w całym budynku, wykonanie izolacji 
ścian fundamentowych, a także zrealizować zalecenia Wojewódzkiego 
Komendanta Straży Pożarnej dotyczące dostosowania stropów nad parterem  
i I piętrem do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz kontynuacji rozbudowy 
systemu automatycznej sygnalizacji pożarowej. Pismem z 28 czerwca 2016 r. 
Burmistrz Mrągowa została poinformowana o przyznaniu środków w wysokości 
322,6 tys. zł. W dniu 4 sierpnia 2016 r. Gmina Miejska Mrągowo zawarła umowę 
z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, którą przyznano środki w ww. wysokości.  

(dowód: akta kontroli str. 93-162) 

W umowach zawartych z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim (z 30 listopada 2015 r. 
oraz 4 sierpnia 2016 r.) zapisano m.in., że: 

- dotacja przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 
dotyczących prowadzenia i rozwoju środowiskowych domów samopomocy dla 
osób z zaburzeniami psychiatrycznymi, tj. na pokrycie wydatków – w przypadku 
umowy z 30 listopada 2015 r. – związanych ze standaryzacją oraz realizacją 
planów rozwojowych ŚDS oraz – w przypadku umowy z 4 sierpnia 2016 r. –
związanych z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych budynku,  
w którym funkcjonuje ŚDS, 

- Gmina Miejska Mrągowo zobowiązana jest do wykorzystania dotacji i wykonania 
zadania w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia, a poprzez wykorzystanie 
dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja jest 
udzielona, 

- w przypadku środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego, do zamówienia na dostawy, wykonywanie 
usług, opłacanych ze środków pochodzących z dotacji, stosuje się przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, 

- zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji 
finansowo-księgowej i ewidencji księgowej z wyszczególnieniem środków 
otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków, 
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- zleceniobiorca przedłoży, w terminie do 15 stycznia, roczne sprawozdanie  
z rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, 

- kwotę niewykorzystanych środków z dotacji, zleceniobiorca zobowiązany jest 
zwrócić do 15 stycznia. 

(dowód: akta kontroli str. 122-127 i 156-162) 

W 2015 r. Gmina Miejska Mrągowo wykorzystała w pełni środki z przyznanej dotacji 
(812,8 tys. zł), zaś w 2016 r. wykorzystano 297,4 tys. zł z przyznanych 322,6 tys. zł 
(92,2%). Niewykorzystaną kwotę (25,2 tys. zł) zwrócono na rachunek Warmińsko-
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w terminie przewidzianym  
w umowie dotyczącej udzielenia dotacji (12 stycznia 2017 r.). 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, Gmina Miejska Mrągowo sporządziła 
kosztorys inwestorski obejmujący całość zaplanowanych prac, tj. polegających na 
adaptacji pomieszczeń wraz z budową wewnętrznego dźwigu osobowego. Przed 
rozpoczęciem robót budowlanych uzyskano zaś pozwolenie na budowę, a prace 
rozpoczęto po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o terminie ich 
rozpoczęcia. Po wykonaniu prac budowlanych uzyskano m.in. odbiory techniczne 
instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej, a także 
elektrycznej.  

W toku kontroli analizie poddano prawidłowość wyboru wykonawców zleconych 
zadań, finansowanych środkami z otrzymanych dotacji, pod kątem stosowania 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Badaniem objęto trzy 
postępowania o najwyższej wartości, tj. dotyczące wyboru wykonawcy: 

- zadania pn. „Standaryzacja z rozbudową Środowiskowego Domu Samopomocy” 
(wartość zamówienia: 569.500,00 zł brutto, data zawarcia umowy: 23 października 
2015 r.), 

- zadania pn. „Dostawa i montaż dźwigu osobowego” (wartość zamówienia: 
173.553,00 zł brutto, data zawarcia umowy: 27 października 2015 r.), 

- zadania pn. „Remont Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Królewieckiej 34 
w Mrągowie – II etap” (wartość zamówienia: 271.128,90 zł brutto, data zawarcia 
umowy: 19 października 2016 r.). 

Ustalono, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały  
przeprowadzone zgodnie z postanowieniami ww. ustawy, gdyż m.in.: 

- wyboru wykonawców zadań dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zachowaniem 
zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, 

- wybrane oferty wykonawców zawierały elementy wymagane specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia i nie podlegały odrzuceniu, 

- zakres świadczenia zawarty w umowie był tożsamy z zakresem zamieszczonym  
w złożonej ofercie. 

Analiza poniesionych wydatków na realizację zadań objętych dwoma ww. umowami 
o przyznaniu środków z dotacji wykazała, że: 

- w Urzędzie prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową, w której ujęto wydatki 
sfinansowane ze środków z dotacji, 

- prace budowlano-remontowe zostały odebrane protokolarnie bez zgłoszonych 
uwag i zastrzeżeń, 

- zapłaty należności dla wykonawców dokonano po odbiorze zadań, w terminie 
przewidzianym w umowach, tj. do 31 grudnia danego roku, 
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- w terminie wskazanym w umowach o dofinansowanie (do 15 stycznia danego 
roku) przekazano sprawozdania z realizacji zadań finansowanych z dotacji do 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 163-266) 

W sposób prawidłowy wydatkowano środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa 
na funkcjonowanie ŚDS oraz na przeprowadzenie prac inwestycyjnych.  
W przypadku realizacji inwestycji wywiązano się z obowiązków wynikających  
z umów zawartych w Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a także dokonano 
rzetelnego rozliczenia otrzymanych dotacji. Postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzone zostały z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji  
i równego traktowania wykonawców.  

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

3.1. Stosownie do postanowień § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy, dokumentacja dotycząca funkcjonowania 
ŚDS była zatwierdzona przez jednostkę prowadzącą, tj. Gminę Miejską Mrągowo. 
Dotyczyło to: 

- regulaminu działania ŚDS, który wprowadzony został do stosowania zarządzeniem 
nr 13/2011 Dyrektora MOPS z 15 kwietnia 2011 r., 

- programów działalności ŚDS z 2010 i 2016 r., 

- planów pracy na 2014, 2015, 2016 i 2017 r. 

Wszystkie ww. dokumenty zostały uzgodnione ze służbami Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego. W Referacie Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej 
Urzędu dysponowano również statutem MOPS, w strukturze którego funkcjonował 
ŚDS.  

(dowód: akta kontroli str. 267-359) 

3.2. W latach 2014-2016 pracownicy Urzędu nie prowadzili kontroli w MOPS,  
w strukturze którego funkcjonuje ŚDS. Kontrole takie nie były ujęte w planach 
kontroli na poszczególne ww. lata. Kontrole w MOPS nie były również prowadzone 
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mrągowie. W okresie objętym kontrolą 
Rada Miejska w Mrągowie dwukrotnie (w 2015 i 2016 r.) dokonała natomiast oceny 
zasobów pomocy społecznej za rok poprzedni. Analizy takie zawierały m.in. dane  
o osobach korzystających z pomocy i wsparcia, zasobach instytucjonalnych pomocy 
i wsparcia, a także określenie środków finansowych na wydatki w pomocy 
społecznej. Rada nie wniosła uwag do przedstawionej dokumentacji.  

Przyczyną nieprowadzenia kontroli, według wyjaśnień Burmistrza Mrągowa, była 
pozytywna ocena MOPS wystawiona przez podmioty zewnętrzne, które 
przeprowadzały kontrole w tej jednostce oraz w ŚDS. Kontrole takie, prowadzone 
przez pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, nie wykazały 
nieprawidłowości w zakresie m.in. prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację 
zadań bieżących i inwestycyjnych, a także standardów usług świadczonych przez 
placówkę. Ponadto, w 2015 r. na zlecenie Urzędu został przeprowadzony w MOPS 
audyt wewnętrzny w zakresie prawidłowości organizacji przyznawania i wypłat 
zasiłków, który również nie wykazał nieprawidłowości. Z powyższym względów nie 
podjęto decyzji o wpisaniu ŚDS do planu kontroli, bowiem obszar działalności w tym 
zakresie nie wymagał dodatkowego angażowania w procesy kontrolne pracowników 
referatu merytorycznego oraz finansowego.  
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Przywołane w ww. wyjaśnieniach kontrole prowadzone przez pracowników 
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczyły m.in.: 
- prawidłowości wykorzystania dotacji na bieżące utrzymanie ŚDS, wykonania 

niezbędnych prac remontowych oraz zakupu i montażu windy do budynku 
(kontrola prowadzona w okresie od 18 lipca do 12 sierpnia 2016 r.); w wyniku 
kontroli pozytywnie oceniono m.in. prowadzenie wyodrębnionej ewidencji 
księgowej, wydatkowanie środków z dotacji oraz przeprowadzenie postępowań  
o udzielenie zamówień publicznych, 

- wykonywania zadań przez ŚDS – kontrola kompleksowa (przeprowadzona  
w październiku 2016 r.), którą objęto m.in. zagadnienia dotyczące: kwalifikacji 
zawodowych osób wykonujących świadczenia w ŚDS, posiadania indywidualnych 
placów wspierająco-aktywizujących, a także zabezpieczenia niezbędnej opieki  
w ŚDS, nie wykazała nieprawidłowości. 

Nieprawidłowości nie stwierdzono również w wyniku przeprowadzonego w MOPS  
(w 2015 r.) audytu dotyczącego organizacji przyznawania i wypłaty zasiłków. 

 (dowód: akta kontroli str. 360-393 i 457-488) 

3.3. W okresie objętym kontrolą do Urzędu nie wpłynęły skargi na działalność ŚDS. 
Skargi takie nie wpłynęły także do MOPS, w strukturze którego funkcjonuje ŚDS. 

(dowód: akta kontroli str. 395) 

3.4. W terminach wskazanych w § 25 rozporządzania w sprawie środowiskowych 
domów samopomocy, tj. do 15 lutego po okresie sprawozdawczym, do Urzędu 
wpłynęły sprawozdania z działalności ŚDS za 2014 r., 2015 r. i 2016 r. Przedstawiono 
w nich wszystkie wymagane elementy wskazane w tym paragrafie, tj. m.in. formy  
i efekty prowadzonej działalności, liczbę zatrudnionych pracowników, średnią liczbę 
uczestników oraz ocenę realizacji zadań. Pracownicy Urzędu, po dokonaniu analiz 
ww. sprawozdań z działalności ŚDS, nie zgłosili do nich uwag lub wniosków. 

(dowód: akta kontroli str. 396-456) 

Gmina Miejska Mrągowo w sposób prawidłowy wywiązała się z obowiązków 
dotyczących zatwierdzenia dokumentacji dotyczącej funkcjonowania ŚDS. 
Dokonywano również niezbędnych analiz dokumentacji dotyczącej funkcjonowania 
ŚDS w poszczególnych latach. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli8 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od 
dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK  
w Olsztynie. 

Olsztyn, dnia       kwietnia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler:  
Piotr Wanic 

doradca ekonomiczny 

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

                                                      
8 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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