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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/005 – Wykonywanie przez gminy zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Sebastian Helbrecht, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/72/2018 z dnia 16 lipca 2018 r.  

(dowód:  akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie (dalej: „MOPS” lub „Ośrodek”),  
ul. Władysława Jagiełły 30, 13-200 Działdowo 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej Małgorzata Szymańska, Dyrektor MOPS w Działdowie (dalej: „Dyrektor”) 

(dowód:  akta kontroli str. 4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

Realizując w okresie objętym kontrolą2 zadania wynikające z ustawy  
z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej3 (dalej: „ustawa o pomocy społecznej”) 
MOPS prawidłowo prowadził oba, będące w jego dyspozycji, mieszkania chronione4. 
Przyznając miejsca w tych lokalach oraz ustalając zakres usług opiekuńczych, 
przestrzegał obowiązujących w tym zakresie zasad określonych w przepisach prawa 
i regulacjach wewnętrznych. Każdorazowo, przed wydaniem decyzji o przyznaniu 
miejsca, przeprowadzano wywiad środowiskowy. Prawidłowo też wyliczano dochód 
na osobę w rodzinie oraz ustalano odpłatność za pobyt. Decyzje w sprawie 
przyznania miejsca w mieszkaniu chronionym wydawano niezwłocznie, 
przestrzegając zasad dotyczących terminów, na jakie mogły być one wydawane. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wypełnianie obowiązków związanych z prowadzeniem mieszkań 
chronionych. 

1.1. W okresie objętym kontrolą MOPS dysponował, na podstawie umów użyczenia 
lokali mieszkalnych zawartych z Burmistrzem Miasta Działdowo5, dwoma 
mieszkaniami chronionymi o łącznej powierzchni 95,27 m2, w których znajdowało się 
pięć miejsc. Mieszkanie o powierzchni 53,04 m2 posiadało trzy miejsca i składało się 
z czterech pomieszczeń6. Drugie z mieszkań miało powierzchnię 42,23 m2, 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna lub ocenę opisową. 

2 Lata 2015 – 2018 (30 czerwca). 

3 Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, ze zm. 

4 Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do 
prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. 

5 Umowa użyczenia lokali mieszkalnych zawarta 28 sierpnia 2013 r. na okres od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2016 r., 
umowa użyczenia lokali mieszkalnych zawarta 15 września 2016 r. na okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r. 

6 Pokój 29,95 m2, łazienka 6,32 m2, kuchnia 11,52 m2, przedpokój 8,52 m2. 
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dysponowało dwoma miejscami i posiadało cztery pomieszczenia7. Obydwa 
mieszkania wyposażone były w niezbędne sprzęty gospodarstwa domowego,  
tj. m.in. lodówkę, kuchnię gazową, pralkę, zlewozmywak oraz meble (m.in. łóżka  
i szafy), a także pomieszczenie z wanną i WC. Mieszkania te usytuowane były na 
pierwszym piętrze8 budynku trzykondygnacyjnego, będącego własnością gminy 
miejskiej Działdowo. W budynku tym znajdowały się również: siedziba straży 
miejskiej, biblioteka pedagogiczna (na parterze), mieszkania komunalne  
(na pierwszym piętrze) oraz pracownia malarska (na drugim piętrze). 

(dowód: akta kontroli str. 11-41, 74) 

1.2. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych zostały ustalone uchwałą9 Rady Miasta Działdowo z 20 marca 2014 r. 
(dalej: „uchwała RM”). Określono w niej m.in., że kwota odpłatności za pobyt  
w mieszkaniu ustalana jest corocznie do 31 marca przez Dyrektora MOPS w formie 
zarządzenia. Odpłatność wyliczana jest na podstawie kwoty rocznych wydatków 
ustalonych w oparciu o koszty ogrzewania podzielonych przez liczbę miejsc  
w mieszkaniu chronionym i przez liczbę miesięcy jego funkcjonowania w danym 
roku kalendarzowym. W uchwale określono również, że każdy mieszkaniec ponosi 
proporcjonalnie opłatę za zużycie gazu, wody oraz energii elektrycznej w oparciu  
o wystawione rachunki bądź faktury. 

W okresie objętym kontrolą Dyrektor MOPS corocznie ustalał odpłatność za pobyt  
w mieszkaniach chronionych. W przypadku mieszkania o powierzchni 42,23 m2 
opłata ta wynosiła w poszczególnych latach 2015-2018 odpowiednio: 87, 88, 78 
oraz 81 zł, zaś za mieszkanie o powierzchni 53,04 m2 – odpowiednio: 103, 105, 93  
i 97 zł miesięcznie od osoby. 

(dowód: akta kontroli str. 21-27) 

1.3. W okresie objętym kontrolą nie występowały przypadki oczekiwania na wolne 
miejsce w mieszkaniu chronionym. W 2015 r. w mieszkaniu przebywała jedna osoba 
dorosła z dwójką dzieci przez okres siedmiu miesięcy, w 2016 r. mieszkania 
pozostawały puste, a w 2017 r. – jedna osoba dorosła przebywała przez okres 
pięciu miesięcy, jedna osoba dorosła z trójką dzieci przez okres ośmiu miesięcy 
oraz jedna osoba dorosła przez okres dwóch miesięcy. Do 30 czerwca 2018 r.  
w mieszkaniach przebywała jedna osoba dorosła przez okres sześciu miesięcy oraz 
dwie osoby dorosłe przez okres jednego miesiąca. Mieszkania te przydzielano 
każdorazowo osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym m.in.: osobom  
z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym (dwie), niezaradnym życiowo (dwie)  
i osobom starszym (dwie).  

Odnośnie występowania w badanym okresie wolnych miejsc, Dyrektor MOPS 
wyjaśniła, że w momencie powzięcia informacji, że mieszkanie mogłoby być 
dzielone z innymi współmieszkańcami oraz z uwagi, iż pobyt ma charakter 
przejściowy i obwarowany regulaminem, osoby rezygnują z ubiegania się  
o przydział miejsca. Podał również, że osoby z zaburzeniami psychicznymi, które 
wymagają pomocy w zakresie nauki samodzielności, otrzymują takie wsparcie w ich 
miejscu zamieszkania. Wychowankowie domów dziecka oraz opuszczający pieczę 
zastępczą nie wyrażają chęci ubiegania się o miejsca w mieszkaniach chronionych, 
argumentując chęcią powzięcia pełnej samodzielności. 

(dowód: akta kontroli str. 42-46, 56) 

                                                      
7 Pokój 20,54 m2, łazienka 5,57 m2, kuchnia 12,44 m2, przedpokój 3,68 m2. 

8 W latach 2015-2018 (I półrocze) w prowadzonych przez MOPS mieszkaniach chronionych nie przebywały osoby  
z niepełnosprawnościami ruchowymi. 

9 Nr XXXV/295/2014 
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MOPS poszukując osób chętnych do zamieszkania w tych mieszkaniach, 
współpracował z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w tym z koordynatorem 
rodzinnej pieczy zastępczej, a także, za pośrednictwem asystenta rodziny,  
z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi (tzw. domy dziecka) oraz rodzinami 
zastępczymi. Informację o możliwości uzyskania miejsca w mieszkaniu chronionym 
pracownicy MOPS przekazywali również bezpośrednio osobom korzystającym  
z pomocy Ośrodka. 

Dyrektor wyjaśniła, że MOPS cały czas czyni starania do realizacji zadań  
w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych, stosownie do wymogów przepisów 
znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej. Ponieważ obecnie w obu 
mieszkaniach brak jest likwidacji barier architektonicznych dla osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich MOPS prowadzi wstępne rozmowy z władzami miasta 
celem pozyskania dodatkowego mieszkania zapewniającego pobyt osobom  
z niepełnosprawnością ruchową. 

 (dowód: akta kontroli str. 43-44) 

1.4. W latach 2015-2018 (I półrocze) łączne koszty związane z bieżącą eksploatacją 
mieszkań chronionych (tj. opłaty za prąd, gaz, wodę i ogrzewanie) wyniosły  
23,6 tys. zł, w tym:  

− 6,8 tys. zł w 2015 r., z których 6,0 tys. zł zapłacił MOPS (88%), a 0,8 tys. zł 
mieszkańcy (12%), 

− 5,4 tys. zł w 2016 r. i w całości zostały zapłacone przez MOPS, 

− 7,0 tys. zł w roku 2017, z których 5,4 tys. zł zapłacił MOPS (76%), a 1,7 tys. zł 
mieszkańcy (24%), 

− 4,4 tys. zł w 2018 r. (I półrocze), z których 3,5 tys. zł zapłacił MOPS (80%),  
a 0,9 tys. zł – mieszkańcy (20%). 

Zgodnie z uchwałą RM opłaty eksploatacyjne ponoszone są przez mieszkańców, 
jednakże MOPS partycypował w bieżących kosztach eksploatacji mieszkań 
chronionych z uwagi na wolne miejsca.  
W okresie objętym kontrolą koszty utrzymania mieszkań chronionych ponosił 
wyłącznie MOPS. 

(dowód:  akta kontroli str. 48-49, 52-53) 

Oprócz kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez wszystkich mieszkańców, 
dwóch z nich ponosiło również opłaty za pobyt, ustalone zgodnie z uchwałą RM. 
Mieszkańcy ci przekroczyli określone w ustawie o pomocy społecznej kryteria 
dochodowe. W latach 2015-2018 (I półrocze) wpływy z tytułu opłat za pobyt  
w mieszkaniach chronionych wyniosły ogółem 453 zł, w tym: 93 zł w 2017 r. i 360 zł 
w I półroczu 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 50, 56) 

1.5. Opiekę nad lokatorami mieszkań chronionych sprawowali pracownicy socjalni 
MOPS w ramach obowiązków służbowych. W okresie objętym kontrolą koszty 
wynagrodzenia tych osób w trakcie pobytu ich podopiecznych w mieszkaniach 
chronionych wyniosły ogółem 24 tys. zł, w tym: 3 tys. zł w 2015 roku (jeden 
pracownik), 13 tys. zł w 2017 (trzech pracowników) i 8 tys. zł w I półroczu 2018 r. 
(dwóch pracowników). Osobom przebywającym w mieszkaniach chronionych 
zostało przyznane również wsparcie m.in. psychologa, asystenta rodziny  
i pielęgniarki środowiskowej. Pomoc ta obejmowała głównie pracę socjalną, 
poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo prawne i terapeutyczne, naukę 
samodzielności życiowej. Zakres wsparcia świadczony w mieszkaniach chronionych 
był zgodny z uzgodnieniami pomiędzy pracownikiem socjalnym MOPS a osobą 
ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym. 

(dowód: akta kontroli str. 51, 43-45) 
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1.6. Na dzień 30 czerwca 2018 r. zaległości lokatorów z tytułu pobytu  
w mieszkaniach chronionych wynosiły 67,37 zł10. Główna Księgowa wyjaśniła,  
że w celu wyegzekwowania zaległości pracownik socjalny monitoruje sytuację 
finansową podopiecznego oraz wspólnie ustalają termin spłaty zadłużenia. 

(dowód:  akta kontroli str. 54-55) 

Dyrektor Ośrodka, zarządzeniem11 z 15 maja 2014 r. (dalej: „zarządzenie”), 
wprowadził Regulamin funkcjonowania mieszkań chronionych, określający m.in. 
zasady przyjmowania i korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, sposób 
organizacji tych mieszkań oraz wzory dokumentów.  

(dowód: akta kontroli str. 29-41) 

1.7. W okresie objętym kontrolą do MOPS wpłynęło: 

− pięć wniosków o przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym, w tym: trzy  
w 2017 r. i dwa w I półroczu 2018 r., 

− cztery wnioski o przedłużenie pobytu, w tym: jeden12 w 2015 r., dwa w 2017 r.  
i jeden w I półroczu 2018 r. Dotyczyły one przedłużeń pobytu o miesiąc (dwa 
wnioski) i o cztery miesiące (dwa wnioski). 

Wszystkie ww. wnioski rozpatrzono pozytywnie. 

Badanie ww. wniosków wykazało m.in., że miejsca w mieszkaniach chronionych 
przydzielane były zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie o pomocy społecznej  
i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r.  
w sprawie mieszkań chronionych13 (dalej: „rozporządzenie w sprawie mieszkań 
chronionych”) oraz zgodnie ww. regulaminem. Przed przyznaniem miejsca 
pracownicy MOPS weryfikowali uprawnienia do pobytu, m.in. poprzez 
przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego.  

Decyzje przyznające miejsce w mieszkaniach chronionych wydawane były, zgodnie 
z art. 53 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, na czas określony,  tj. na okres od 
trzech do sześciu miesięcy. Wydawano je w terminie od jednego do 13 dni od 
wpływu wniosku, tj. w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego14.  

W każdym z ww. badanych przypadków opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym 
została ustalona z osobą kierowaną do tego mieszkania, przy uwzględnieniu 
przyznanego zakresu usług. MOPS prawidłowo wyliczył dochód na osobę  
w rodzinie, na podstawie, którego określono kwotę odpłatności za pobyt  
w mieszkaniu chronionym. 

 (dowód: akta kontroli str. 56-71) 

Pracownicy socjalni, których podopieczni przebywali w mieszkaniach chronionych, 
dokonywali, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych, 
raz na trzy miesiące, oceny sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia, dokumentując 
ją zgodnie z wymogami zarządzenia Dyrektora.  

(dowód: akta kontroli str. 56) 

W latach 2015-2018 (I półrocze) do MOPS nie wpłynęły skargi dotyczące 
prowadzenia mieszkań chronionych. Problematyka ta nie była w MOPS 
przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne. 

 (dowód: akta kontroli str. 72-73) 

                                                      
10 Na koniec 2015 r., 2016 i 2017 r. nie występowały zaległości z tego tytułu. 

11 Nr 9/2014. 

12 Wniosek dotyczył przedłużenia pobytu przyznanego na podstawie wniosku złożonego w 2014 r. 

13 Dz. U. poz. 305. 

14 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm. 
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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 Kontroli15 
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 6 sierpnia 2018 r. 

 

 
Kontroler 

Sebastian Helbrecht 
Starszy inspektor kontroli państwowej  

 

Dyrektor 
Najwyższej Izby Kontroli  
Delegatury w Olsztynie 

z up. p.o. Wicedyrektor 
Józef Bogdański 

 

 

                                                      
15 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


