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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 Edyta Piskorz-Zabujść - starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LOL/77/2018 z dnia 2 sierpnia 2018 r.  

Jednostka 

kontrolowana 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie, ul. 1 Maja 6, 11-130 
Orneta (dalej: „M-GOPS” lub „Ośrodek”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Henryka Wołodźko, Dyrektor M-GOPS (dalej: „Dyrektor”). 

(dowód: akta kontroli str. 1-3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
działalność M-GOPS w zakresie prawidłowości prowadzenia mieszkań chronionych. 

Realizując w okresie objętym kontrolą2 zadania wynikające z ustawy z 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej3 (dalej: „ustawa o pomocy społecznej”) M-GOPS właściwie 
weryfikował uprawnienia do pobytu w prowadzonych przez siebie mieszkaniach 
chronionych i przydzielał je zgodnie z kryteriami określonymi w ww. ustawie.  
We właściwy sposób ustalano i realizowano wsparcie dla mieszkańców tych lokali, 
przestrzegając obowiązujących w tym zakresie zasad określonych w przepisach 
prawa. Każdorazowo, przed wydaniem decyzji o przyznaniu miejsca, przeprowadzano 
wywiad środowiskowy. Prawidłowo też wyliczano dochód na osobę w rodzinie oraz 
ustalano odpłatność za pobyt. 

Stwierdzono jednak, że wejście do jednego z mieszkań chronionych, nie było 
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, mimo że przebywały  
w nim dwie osoby z taką niepełnosprawnością. Ustalono ponadto, że cztery decyzje 
kierujące i ustalające odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych, wydane 
zostały z przekroczeniem terminu określonego w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego4 (dalej: „Kpa”). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość prowadzenia mieszkań chronionych 

1.1. W okresie objętym kontrolą, M-GOPS dysponował, na podstawie umów najmu, 
dwoma mieszkaniami chronionymi, tj. przy ulicy: 

a) Braniewskiej 10F w Ornecie składało się z trzech lokali o łącznej powierzchni 
użytkowej 107,85 m2, w których znajdowało się 10 miejsc. I tak, w lokalu  
o powierzchni użytkowej: 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Lata 2015 – 2018 (I półrocze). 
3 Dz. U. z 2018 r. poz. 1508. 
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm. 
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− 32,37 m2 znajdowały się cztery pomieszczenia, tj.: przedpokój (3,45 m2), 
pokój dzienny (18,48 m2), pokój dzienny (6,33 m2) i łazienka (4,11 m2). 
Według stanu na dzień 13 sierpnia 2018 r. przebywały w nim łącznie cztery 
osoby,   

− 44,65 m2 znajdowały się cztery pomieszczenia, tj.: przedpokój (7,81 m2), 
pokój dzienny z aneksem (19,25 m2), pokój (13,57 m2) i łazienka (4,02 m2).  
W pokoju o pow. 13,57 m2 przebywały dwie osoby, zaś przedpokój i pokój 
dzienny z aneksem, służyły dla wszystkich mieszkańców tego mieszkania, 

− 30,83 m2 znajdowały się cztery pomieszczenia, tj.: przedpokój (3,45 m2), 
pokój dzienny (16,89 m2), pokój dzienny (6,38 m2) i łazienka (4,11 m2). 
Przebywały w nim łącznie cztery osoby. 

Do budynku został zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poprzez 
wybudowany podjazd dla wózków inwalidzkich, a w jednej z łazienek znajdował się 
natrysk dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mieszkanie wyposażone 
było w sprzęty gospodarstwa domowego, tj. w dwie lodówki z chłodziarkami, 
piekarnik z kuchenką elektryczną, zlewozmywak, meble kuchenne, sprzęt i naczynia 
do przygotowywania i spożywania posiłków, telewizory oraz pralki automatyczne.  
Nie zapewniono jednak dla wszystkich osób szafek nocnych, szaf ubraniowych  
i krzeseł bądź foteli, jednakże jak wyjaśniła Dyrektor, Ośrodek stara się pozyskać 
środki finansowe na ten cel z pomocy Regionalnego Programu Operacyjnego 
Warmia i Mazury 2014-20205. Podała też, że po otrzymaniu dofinansowania 
mieszkania zostaną wyposażone w wymagane sprzęty, przy czym w przypadku 
gdyby nie udało się uzyskać ww. środków, to na przyszły rok w budżecie M-GOPS 
zostaną zaplanowane środki na ww. wyposażenie. 

b) Kopernika 6/6 w Ornecie o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 115,7 m2, 
w którym znajdowało się dziewięć miejsc. Mieszkanie posiadało pięć pokoi,  
także salę telewizyjną, kuchnię, WC, łazienkę, pralnię, suszarnię oraz wiatrołap. 
Wyposażone było w niezbędne sprzęty gospodarstwa domowego, tj. lodówkę  
z chłodziarką, piekarnik z kuchenką elektryczną, zlewozmywak, meble kuchenne, 
sprzęt i naczynia do przygotowywania i spożywania posiłków, telewizory oraz 
pralki automatyczne. Natrysk w łazience dostosowany był do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

W mieszkaniu chronionym przy ul. Braniewskiej 10F, nie zapewniono dla każdej  
z osób w nim przebywającej, minimalnej powierzchni użytkowej wynoszącej 12 m2, 
określonej w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych6 (dalej: „rozporządzenie  
w sprawie mieszkań chronionych z 2012 r.”) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań 
chronionych7 (dalej: „rozporządzenie w sprawie mieszkań chronionych z 2018 r.”). 
Dyrektor wyjaśniła, że niezapewnienie w ww. mieszkaniu chronionym wymaganej 
minimalnej powierzchni użytkowej wynikało z umieszczenia: 

− w lokalu nr 6 osoby z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia, osoby 
całkowicie samotnej, zamieszkałej na odległej kolonii z trudnością dojazdu,  
na czas oczekiwania na miejsce w Domu Pomocy Społecznej. 

− w lokalu nr 9 osoby, która po znacznym pogorszeniu stanu zdrowia nie była  
w stanie wrócić ze szpitala do własnego mieszkania, które było niedostosowane 

                                                      
5 W ramach ogłoszonego konkursu z Osi Priorytetowej 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Ułatwienie dostępu do 
przystępnych cenowo trwałych i wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 
ogólnym, Poddziałanie 11.2.3. – Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.   
6 Dz. U. z 2012 r., poz. 305 – rozporządzenie uchylone nw. rozporządzeniem. 
7 Dz. U. z 2018 r., poz. 822 (okres dostosowania mieszkań do standardów wskazanych w rozporządzeniu – 1 marca 2019 r.). 
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do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Na czas remontu mieszkania została 
skierowana do mieszkania chronionego. 

Dyrektor podała również, że pomimo wiedzy o niezapewnieniu ww. minimalnej 
powierzchni, podjęto decyzje o umieszczeniu tych osób, gdyż w przypadku 
pierwszej osoby, wszczęta jest już procedura umieszczenia jej w DPS, zaś  
w przypadku drugiej – osoba została skierowana na krótki okres, do czasu 
zakończenia remontu, a więc w obydwu przypadkach jest to stan przejściowy. 

(dowód: akta kontroli str. 4 -109) 

Wejście do mieszkania chronionego przy ul. Kopernika 6/6 nie było dostosowane dla 
osób niepełnosprawnych ruchowo, mimo że według stanu na 17 sierpnia 2018 r. 
przebywały w nim dwie osoby z taką niepełnosprawnością.  

Dyrektor wyjaśniła, że ww. mieszkanie chronione zostało utworzone z zamysłem 
umieszczania w nim osób z zaburzeniami psychicznymi sprawnych fizycznie. 
Sytuacja jednak zmusiła M-GOPS w ostatnim czasie do przyjęcia również osób  
z niepełnosprawnością ruchową. Wskazała, że biorąc pod uwagę położenie 
mieszkania – suterena – zasięgana jest obecnie opinia ekspertów o możliwości 
wykonania podjazdu lub windy. Dodała, że wystąpi o środki finansowe w budżecie 
gminy na ich wykonanie w 2019 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 76-109) 

1.2. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 
ustalone zostały uchwałą Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 26 października 2010 r. 
Określono w niej m.in., że osoby, którym przyznana została pomoc w formie mieszkania 
chronionego ponoszą odpłatność za: 

• Pobyt w mieszkaniu chronionym – podstawą do jej ustalenia był iloczyn 
powierzchni użytkowej przyznanemu podopiecznemu mieszkania i stawki czynszu 
za 1 m2 powierzchni użytkowej ustalonej dla lokali mieszkalnych stanowiących 
mieszkaniowy zasób gminy8. Wysokość ww. odpłatności uzależniona była od 
wysokości dochodu osoby samotnie gospodarującej albo na osobę w rodzinie  
w procentach wg kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy  
o pomocy społecznej. 

• Zużycie wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, a także wywóz 
nieczystości, abonament RTV oraz koszty bieżącej konserwacji zajmowanego 
lokalu i jego wyposażenia, w wysokości wynikającej z rachunków dostawców 
tych świadczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 117-128) 

1.3. Według stanu na dzień 1 stycznia 2015 r., trzy osoby9 oczekiwało na 
umieszczenie w mieszkaniach chronionych (miejsca dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi), na dzień 1 stycznia 2016 r. – nie było takich osób, na dzień  
1 stycznia 2017 r. – cztery osoby10 (trzy miejsca dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi i jedno miejsce dla osób przewlekle chorych), a na dzień 1 stycznia 
2018 r. – cztery osoby11 (dla osób niepełnosprawnych ruchowo). W 2015 r. 
przydzielono łącznie osiem miejsc (z czego pięć dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz trzy dla osób przewlekle chorych), w 2016 r. – nie przydzielono 
żadnych nowych miejsc, w 2017 r. – 11 osób (pięć osób z zaburzeniami 
psychicznymi i sześć osób przewlekle chorych) oraz w 2018 r. – do 30 czerwca – 
16 osób (z czego cztery osoby niepełnosprawne ruchowo, dwie osoby  
z zaburzeniami psychicznymi oraz 10 przewlekle chorych). Według stanu na 30 

                                                      
8 W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, tj. 2,66 zł i 2,92 zł.  
9 Osoby te oczekiwały wyłącznie na czynność wydania decyzji, wnioski zostały złożone w grudniu 2014 r. 
10 Osoby te oczekiwały wyłącznie na czynność wydania decyzji, wnioski zostały złożone w grudniu 2016 r. 
11 Osoby te oczekiwały na remont i wyposażenie lokalu wynajętego w dniu 1 listopada 2017 r.  
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czerwca 2018 r. nie było osób oczekujących na miejsce w mieszkaniach 
chronionych. 
Okres oczekiwania na pobyt w mieszkaniach chronionych wynosił w 2015 r. od 
zera do 29 dni, w 2017 r. – od zera do 20 dni, zaś w 2018 r. (do 30 czerwca) – od 
zera do 47 dni.  

Informacja o zasobie mieszkań chronionych, jak wskazała dyrektor, nie jest podawana 
do publicznej wiadomości, gdyż liczba miejsc jest ograniczona, jednakże mieszkańcy 
gminy informowani są o możliwości ubiegania się o umieszczenie w mieszkaniu 
chronionym przez pracowników socjalnych. Wyjaśniła również, że pracownicy  
M-GOPS sprawdzają także każdy zgłoszony przez mieszkańców sygnał o osobach  
w potrzebie oraz informacje ze szpitali dotyczące zapewnienia opieki osobom 
samotnym. Dodała także, że pracownicy socjalni współpracują również z pielęgniarkami 
środowiskowymi poradni rodzinnych oraz policją w ww. zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 132-135) 

1.4. W badanych latach całkowite wydatki Ośrodka na utrzymanie mieszkań 
chronionych wyniosły łącznie 293,2 tys. zł, i tak w: 

− 2015 r. wyniosły 43,2 tys. zł, składały się na nie koszty bieżącej eksploatacji  
w wysokości 8,4 tys. zł, usługi opiekuńcze w wysokości 32,9 tys. zł oraz 
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
w wysokości 1,9 tys. zł, 

− 2016 r. – wyniosły 59,2 tys. zł, w tym koszty bieżącej eksploatacji – 8,2 tys. zł, 
usługi opiekuńcze - 40,9 tys. zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi - 10,0 tys. zł, 

− 2017 r. – wyniosły 103,0 tys. zł, w tym koszty bieżącej eksploatacji – 9,4 tys. zł 
oraz usługi opiekuńcze – 93,6 tys. zł, 

− 2018 r. (do 30 czerwca) – wyniosły 87,8 tys. zł, w tym usługi opiekuńcze –  
68,2 tys. zł oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi – 2,7 tys. zł. 

W okresie objętym kontrolą koszty związane z bieżącą eksploatacją mieszkań 
chronionych (tj. opłaty za czynsz, prąd, gaz, wodę i ogrzewanie) wyniosły łącznie 
42,9 tys. zł, w tym:  

− 8,4 tys. zł w 2015 r., z których 2,5 tys. zł zapłacił M-GOPS (30,2%), a 5,8 tys. zł 
mieszkańcy (69,8%), 

− 8,2 tys. zł w 2016 r., z których 0,7 tys. zł zapłacił M-GOPS (8,7%), a 7,5 tys. zł 
mieszkańcy (91,3%), 

− 9,4 tys. zł w roku 2017, z których 1,9 tys. zł zapłacił M-GOPS (20,3%), a 7,5 tys. zł 
mieszkańcy (79,6%), 

− 16,9 tys. zł w 2018 r. (I półrocze), z których 0,5 tys. zł zapłacił M-GOPS (2,9%),  
a 16,5 tys. zł – mieszkańcy (97,1%). 

Koszty poniesione przez M-GOPS wynikały z częściowego zwolnienia niektórych 
osób z ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym oraz z powodu 
wolnych miejsc (w 2015 r. i w 2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 136-138) 

1.5. Opiekę nad lokatorami mieszkań chronionych sprawowali pracownicy socjalni 
Ośrodka w ramach obowiązków służbowych, pracownicy Orneckiej Spółdzielni 
Socjalnej „Arka” w ramach umów zawartych z Burmistrzem Ornety na wykonywanie 
usług opiekuńczych oraz pielęgniarka neuropsychiatryczna w ramach umowy  
o pracę (do 31 marca 2016 r.) i umów zlecenia (od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 
2018 r.) na realizację opieki nad osobami ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi.  
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W okresie objętym kontrolą koszty wynagrodzenia ww. osób w trakcie pobytu ich 
podopiecznych w mieszkaniach chronionych wyniosły ogółem 594,6 tys. zł, w tym:  

− 96,4 tys. zł w 2015 roku (jeden pracownik socjalny na pełen etat przez okres  
5 m-cy, jeden pracownik socjalny na pełen etat przez okres 7 m-cy, jeden 
pracownik socjalny na pół etatu, pielęgniarka neuropsychiatryczna na pół etatu 
oraz pracownicy spółdzielni – na umowę zlecenie – 2.403 godziny),  

− 119,8 tys. zł w 2016 (dwóch pracowników socjalnych na pełen etat, jeden 
pracownik socjalny na pół etatu przez okres trzech m-cy, jeden pracownik 
socjalny na umowę zlecenie przez okres dziewięciu miesięcy, pielęgniarka 
neuropsychiatryczna na pół etatu oraz pracownicy spółdzielni – na umowę 
zlecenie – 2.918 godzin), 

− 171,7 tys. zł w 2017 (dwóch pracowników socjalnych na pełen etat oraz 
pracownicy spółdzielni – na umowę zlecenie – 5.777 godzin), 

− 206,7 tys. zł w I półroczu 2018 r. (trzech pracowników socjalnych na pełen etat, 
pielęgniarka neuropsychiatryczna na umowę zlecenie oraz pracownicy 
spółdzielni – na umowę zlecenie – 8.499 godzin). 

(dowód: akta kontroli str. 139-192) 

1.6. W roku 2015 nie wystąpiły żadne zaległości lokatorów z tytułu pobytu  
w mieszkaniach chronionych, natomiast w roku 2016 r. wyniosły one 0,9 tys. zł,  
w 2017 r. – 8,3 tys. zł, zaś w 2018 r. (do 17 sierpnia) – 4,4 tys. zł. Wszystkie 
zaległości były na bieżąco spłacane. Wg stanu na dzień 17 sierpnia 2018 r. nie 
wystąpiły żadne zaległości. 

(dowód: akta kontroli str. 193-194) 

1.7. W okresie objętym kontrolą, w mieszkaniach chronionych przebywały osoby na 
podstawie wydanych przez M-GOPS 35 decyzji kierujących i ustalających 
odpłatność za pobyt w tych mieszkaniach. Ww. decyzje wydane zostały po złożeniu 
wniosków, tj. sześciu w 2014 r., dwóch w 2015 r., czterech w 2016 r., piętnastu  
w 2017 r. oraz ośmiu wniosków w 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 132-133) 

Badanie dokumentacji związanej z wydawaniem wszystkich decyzji kierujących do 
mieszkań chronionych wykazało m.in., że:  

• Miejsca w mieszkaniach chronionych przydzielane były zgodnie z kryteriami 
określonymi w ustawie o pomocy społecznej i rozporządzeniu w sprawie 
mieszkań chronionych z 2012 r. Przed przyznaniem miejsca pracownicy  
M-GOPS weryfikowali uprawnienia do pobytu, m.in. poprzez przeprowadzenie 
rodzinnego wywiadu środowiskowego.  

• W każdym z ww. 35 badanych przypadków opłata za pobyt w mieszkaniu 
chronionym została ustalona z osobą kierowaną do tego mieszkania, przy 
uwzględnieniu przyznanego zakresu usług. M-GOPS prawidłowo wyliczył dochód 
na osobę w rodzinie, na podstawie, którego określono kwotę odpłatności za pobyt 
w mieszkaniu chronionym. 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. Pracownicy świadczyli wsparcie zgodnie z 
uzgodnieniami dokonanymi z osobami skierowanymi do mieszkań chronionych. 
Wsparcie to polegało m.in. na: 

a) pracy socjalnej tj. rozpoznaniu potrzeb osoby, pomocy w załatwianiu spraw 
osobistych w poszczególnych instytucjach, współpracy z rodziną podopiecznego 
oraz pomocy w utrzymaniu posiadanego poziomu sprawności w zakresie 
samoobsługi, 
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b) nauce w zakresie rozwijania kontaktów społecznych - trening umiejętności 
społecznych poprzez naukę sposobów reagowania na swoje emocje zarówno 
pozytywne jak i negatywne, nauka zasad prawidłowej komunikacji z innymi 
ludźmi, nauka zasad współpracy w grupie, nauka sposobów rozwiązywania 
konfliktów,  

c) pomocy w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym poprzez 
trening prowadzenia domu,  

d) zabezpieczeniu usług opiekuńczych w zakresie pomocy w utrzymaniu właściwej 
higieny ciała, pomocy w zmianie bielizny, ubrań, zaopatrzeniu w środki czystości 
osobistej oraz artykuły spożywcze, pomocy w utrzymaniu czystości przyznanego 
pomieszczenia, pomocy w realizacji recept, 

e) treningu zagospodarowania czasu wolnego poprzez nawiązywanie pozytywnych 
relacji z innymi mieszkańcami, oglądanie tv i dyskusje, odpoczynek relaksacyjny 
na terenie miejsca zamieszkania. 

• Decyzje przyznające miejsce w mieszkaniach chronionych wydawane były 
zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych z 2012 r. 
na czas określony, tj. na okres od czterech miesięcy do pięciu lat.  

• Spośród 35 wydanych decyzji, 31 wydano w terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa. 

(dowód: akta kontroli str. 213-222) 

Cztery decyzje kierujące i ustalające odpłatność za pobyt w mieszkaniach 
chronionych, spośród wydanych w badanym okresie 35, wydane zostały w terminie 
przekraczającym termin określony w art. 35 § 3 Kpa, tj. w terminach od 50 do 77 dni. 
Ponadto w żadnej z tych spraw nie zawiadomiono stron o niezałatwieniu sprawy  
w terminie i nie wskazano nowego terminu jej załatwienia.  

Dyrektor wyjaśniła, że przekroczenie ww. terminów wynikało z powodu nagłej 
choroby pracownika, który zajmował się tymi sprawami, dodatkowo przypadło to na 
miesiąc styczeń, który jest okresem wzmożonej pracy pod kątem realizacji 
wszystkich świadczeń. 

 (dowód: akta kontroli str. 91-109, 213-222) 

1.8. W badanym okresie nie wpłynęły do M-GOPS skargi związane z prowadzeniem 
mieszkań chronionych.  

(dowód: akta kontroli str. 335-367) 

1.9. W latach 2015-2018 (do końca czerwca) w Ośrodku przeprowadzone zostały 
dwie kontrole związane z funkcjonowaniem mieszkań chronionych. Obie kontrole 
zrealizowane zostały przez Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - Oddział Spraw Społecznych w Delegaturze 
Urzędu w Elblągu, w ramach kontroli kompleksowej M-GOPS. Nie stwierdzono 
żadnych nieprawidłowości w zakresie prowadzenia mieszkań chronionych. 

(dowód: akta kontroli str. 368) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli12, wnosi o: 

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

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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1. Podjęcie działań w celu dostosowania wejścia do mieszkania chronionego przy ul. 
Kopernika 6/6 do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

2. Wydawanie decyzji kierujących i ustalających odpłatność za pobyt w mieszkaniach 
chronionych w terminach określonych w Kpa. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

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

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

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

Olsztyn, dnia 3 września 2018 r. 

 Dyrektor 
Najwyższej Izby Kontroli  

 Delegatury w Olsztynie 

Kontroler z up. Józef Bogdański 

p.o. Wicedyrektor 
Edyta Piskorz-Zabujść 

starszy inspektor kontroli państwowej 

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

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

podpis podpis 
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Obowiązek 
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NIK o sposobie 
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