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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 

Kontrolerzy 1. Izabela Kowalska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/74/2018 z 18 lipca 2018 r. 

2. Beata Saba, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/75/2018 z 26 lipca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica  
(dalej: „MOPS” lub „Ośrodek”).   

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Danuta Kamińska  – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy 
(dalej: „Dyrektor”). 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości1, 
działalność MOPS w zbadanym zakresie. 

Ośrodek, realizując w okresie objętym kontrolą2 zadania wynikające z ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej3 (dalej: „ustawa o pomocy społecznej”), 
prawidłowo prowadził mieszkania chronione4. Przyznając miejsca w tych lokalach 
oraz określając zakres usług opiekuńczych, przestrzegał obowiązujących w tym 
zakresie zasad wynikających z przepisów prawa. Każdorazowo, przed wydaniem 
decyzji o przyznaniu miejsca, przeprowadzano wywiad środowiskowy. Prawidłowo 
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. 

Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła naliczania odsetek od nieuiszczonej 
należności z tytułu opłat za miejsce w mieszkaniu chronionym, mimo że  
w przepisach ustawy o pomocy społecznej nie przewidziano takiej możliwości. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wypełnianie obowiązków związanych z prowadzeniem mieszkań 
chronionych 

1. MOPS, zgodnie ze statutem5, realizował zadania w zakresie prowadzenia  
i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Nidzica. 
W okresie objętym kontrolą dysponował nieruchomością6 o powierzchni użytkowej 
                                                      
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 2018 r. poz. 1508. 
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 Uchwała nr XLIII/602/2014 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nidzicy ze zm.  
6 Nieruchomość została przekazana MOPS w trwały zarząd, przez Burmistrza Nidzicy, decyzją nr 3/11 z dnia 28 listopada  
2011 r.  
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ogółem 322,70 m2, w której znajdowało się sześć lokali przeznaczonych na 
mieszkania chronione (posiadające od 28 do 29 miejsc). W każdym mieszkaniu 
znajdowały się dwa pokoje, kuchnia lub aneks kuchenny, łazienka oraz przedpokój.  

(dowód: akta kontroli str. 3-18)   

2. W okresie objętym kontrolą w mieszkaniach chronionych przebywało od 34 do 43 
osób, tj.: 
− w 2015 r., przebywało 38 osób, w tym: siedem osób samotnych oraz osiem 

rodzin z dziećmi,  

− w 2016 r., zamieszkiwały 34 osoby, w tym dziewięć osób samotnych oraz sześć 
rodzin z dziećmi,  

− w 2017 r., przebywało 43 osób, w tym: 12 osób samotnych oraz siedem rodzin  
z dziećmi,  

− w I półroczu 2018 r., przebywało 36 osób, w tym: dziewięć osób samotnych oraz 
pięć rodzin z dziećmi.  

W związku z tym, że w mieszkaniach przebywało więcej osób niż było dostępnych 
miejsc, tworzono dodatkowe miejsca noclegowe poprzez dostawienie łóżek, w tym 
łóżek piętrowych dla dzieci. 

W latach 2015-2018 (I półrocze) wystąpił jeden przypadek oczekiwania na miejsce 
w mieszkaniu chronionym (1,5 miesiąca). Wynikało to z faktu, iż na miejsce w nim 
oczekiwała siedmioosobowa rodzina (w tym pięcioro dzieci).   

(dowód: akta kontroli str. 19-48)   
Na dzień 31 lipca 2018 r. na przydział miejsca w mieszkaniu chronionym oczekiwało 
11 osób. Były to nowe osoby, które do tej pory nie korzystały z tej formy wsparcia. 
Dyrektor MOPS wyjaśniła, że w ramach otrzymanego dofinansowania we wrześniu 
2018 r. rozpoczynają się prace modernizacyjno-remontowe w mieszkaniach 
chronionych, których termin całkowitego ukończenia jest zaplanowany na listopad 
br. Dodała, że wówczas osoby oczekujące będą mogły uzyskać miejsce  
w mieszkaniu chronionym.  

 (dowód: akta kontroli str. 49-55)   

Inicjatywa wsparcia poprzez przydzielenie miejsca w mieszkaniu chronionym 
wychodziła ze strony pracownika socjalnego, po ustaleniu sytuacji poszczególnych 
osób, m.in. w trakcie wywiadu środowiskowego. Kwalifikacji dokonywano ze  
szczególnym uwzględnieniem osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, 
przewlekle chorych czy też zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Informacje dotyczące mieszkań chronionych były zamieszczane w sprawozdaniach 
z funkcjonowania Ośrodka, publikowanych na stronie internetowej MOPS oraz na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto pracownicy MOPS przekazywali 
informacje na temat funkcjonowania mieszkań chronionych w czasie indywidualnych 
rozmów z podopiecznymi. 

(dowód: akta kontroli str.56)   

W związku ze zmianą od 1 marca 2018 r. przepisów ustawy o pomocy społecznej7 
dotyczących mieszkań chronionych, m.in. wprowadzenia w ich ramach kategorii 
mieszkań treningowych oraz mieszkań wspieranych, Dyrektor  wprowadził zmiany  
w ww. zakresie do Regulaminu organizacyjnego mieszkań chronionych8.    

(dowód: akta kontroli str. 57-66)   

                                                      
7 Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”  (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1292) 
8 Zarządzenie nr 16/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego mieszkań chronionych. 
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3. Analiza dokumentacji 35 postępowań9 zakończonych wydaniem decyzji 
przyznających miejsce w mieszkaniu chronionym wykazała, że: 

• Mieszkania chronione 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 chronionych10 (dalej: 
„rozporządzenie w sprawie mieszkań chronionych”). Przydzielano je bowiem  
osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność 
lub chorobę potrzebowały wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu; 
mieszkania te przydzielono osobom przewlekle chorym (17 przypadków, w tym 
dwa z niepełnosprawnością ruchową), w trudnej sytuacji życiowej (dziesięć 
przypadków), z zaburzeniami psychicznymi (osiem). 

• Decyzje, zgodnie z art. 53 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, wydawano na 
czas określony, tj. na okres od dziecięciu dni do siedmiu i pół miesiąca (głównie 
na pół roku – 23 decyzje, tj. 66% wydanych). Decyzje te wydawano w terminie 
od jednego do 25 dni od wpływu wniosku, tj. w terminie określonym w art. 35 §3 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego11. 

• Świadczony rodzaj wsparcia był zgodny z uzgodnieniami pomiędzy 
pracownikiem socjalnym Ośrodka, a osobami ubiegającymi się o skierowanie do 
korzystania z pobytu w mieszkaniu chronionym. Rodzaje wsparcia świadczone 
osobom przebywającym w mieszkaniach chronionych to m.in. pomoc: 
finansowa, rzeczowa, w formie posiłku oraz współpraca z lekarzem rodzinnym, 
pielęgniarką środowiskową, a także usługi opiekuńcze siostry PCK.  

• Na bieżąco dokonywano oceny sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia  
w mieszkaniu chronionym poprzez kontakt osobisty, telefoniczny oraz 
współpracując z innymi instytucjami (szkoły, kuratorzy sądowi, pielęgniarki 
środowiskowe, lekarze rodzinni oraz dzielnicowi).   

 (dowód: akta kontroli str. 67-83) 

4. Wysokość opłat za pobyt w mieszkaniach była ustalana zgodnie z uchwałą Rady 
Gminy12. Stosownie do tej uchwały, w przypadku dochodu osoby lub rodziny  
wynoszącego do 100% kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ust. 1 ustawy  
o pomocy społecznej – nie pobierano opłat, do 150% odpłatność wynosiła 30% 
kosztów utrzymania w mieszkaniu chronionym13, do 200% – 50%, do 250% – 70 %, 
powyżej 250% – pełna odpłatność.  

Na podstawie analizy ww. 35 decyzji ustalono, że w 22 przypadkach pobyt 
w mieszkaniu chronionym był udzielony nieodpłatnie, w ośmiu odpłatność ustalono 
na poziomie 30% kosztów zużycia mediów, w trzech – 70%, w jednym – 50%,  
a w jednym – pełna odpłatność. Każdorazowo opłata za pobyt w mieszkaniu 
chronionym została ustalona z osobą kierowaną do tego mieszkania, przy 
uwzględnieniu przyznanego zakresu usług. 

(dowód: akta kontroli str. 68-70, 84-86)   

5. W okresie objętym kontrolą łączne koszty związane z eksploatacją mieszkań 
chronionych (tj. z tytułu trwałego zarządu, remontów, opłat za prąd, gaz, wodę  
i ogrzewanie) wyniosły 237,3 tys. zł, z tego:  

                                                      
9 Badaniem objęto po 10 postępowań, w wyniku których przyznano miejsca w mieszkaniach chronionych w latach 2015-2017 oraz 
pięć w I półroczu 2018 r. - z uwzględnieniem wniosków rozpatrywanych najdłużej i najkrócej. 
10 Dz. U. poz. 305 – uchylone z dniem 1 marca 2018 r. Zastąpione rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych, Dz. U. poz. 822.  
11 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm. 
12 Nr IV/47/2011 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  
w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy. 
13 Koszty utrzymania wyliczano na poziomie kosztów zużycia mediów. 
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− 44,7 tys. zł w 2015 r., w tym 1,5 tys. zł na wydatki inwestycyjne, w związku  
z rozpoczęciem zadania „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych  
w mieszkaniach chronionych”, 

− 116,7 tys. zł w 2016 r., w tym 64,0 tys. zł na wydatki inwestycyjne – realizacja 
zadania na wykonanie podjazdu,  

− 54,9 tys. zł w 2017 r. oraz 21,0 tys. zł w I półroczu 2018 r.  

Z tytułu opłat za mieszkania chronione uzyskano od ich mieszkańców łącznie  
37,1 tys. zł, w tym: 10,5 tys. zł w 2015 r., 13,1 tys. zł w 2016 r., 7,1 tys. zł w 2017 r. 
oraz 6,4 tys. zł w I półroczu w 2018 r.  

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. występowała jedna zaległość z tytułu 
pobytu w mieszkaniach chronionych w kwocie 0,8 tys. zł14. Osoba zobowiązana do 
jej uregulowania zmarła. MOPS uczestniczył w postępowaniu spadkowym, a po jego 
zakończeniu, w dniu 9 lipca 2018 r., skierował upomnienia dla dwóch 
spadkobierców osoby zmarłej.  

  (dowód: akta kontroli str. 87-127, 128-158, 188-198)   

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

W okresie objętym kontrolą wystawiono dwa upomnienia w przypadku, których  
naliczono odsetki od nieuiszczonej należności z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu 
chronionym w łącznej wysokości 80,96 zł, mimo ze art.104 ustawy o pomocy 
społecznej nie przewiduje naliczania odsetek od należności z tytułu wydatków na 
świadczenia z pomocy społecznej podlegających zwrotowi.  

Dyrektor wyjaśniła, że w jej opinii opłaty ponoszone za pobyt w mieszkaniu 
chronionym, nie są świadczeniami otrzymywanymi z pomocy społecznej, ale 
obowiązkiem rodziny wynikającym z decyzji określającej odpłatność i mają tu 
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego15 (dalej: k.c.). Podała również, że 
zgodnie z art. 481 § 1 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia 
pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie 
poniósł żadnej szkody. Jeżeli natomiast stopa odsetek za opóźnienie nie jest 
oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie (za art. 481 § 2 k.c.).  

NIK nie podziela stanowiska Dyrektora, gdyż pobyt w mieszkaniu chronionym jest 
przyznawany w drodze decyzji administracyjnej i w związku z tym przepisy Kodeksu 
cywilnego nie mają tu zastosowania. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2011 r. (sygnatura II SA/Lu798/10), 
ani przepis art. 104 ustawy o pomocy społecznej, ani żaden inny przepis tej ustawy 
nie przewiduje naliczania odsetek od należności z tytułu wydatków na świadczenia  
z pomocy społecznej podlegających zwrotowi oraz z tytułu nienależnie pobranych 
świadczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 50-53, 126-127)  

6. Mieszkanie chronione, w którym przebywały m.in. dwie osoby  
z niepełnosprawnością ruchową16, wolne było od barier architektonicznych 
ograniczających im dostęp do lokalu lub uniemożliwiających swobodne poruszanie 
się po nim. Mieszkanie to spełniało warunki określone w § 6 rozporządzenia  
w sprawie mieszkań chronionych. Ustalono bowiem m.in., że:    

− mieszkanie, zamieszkałe przez trzy osoby, zlokalizowane było w budynku 
parterowym, a dostęp do wejścia do budynku został zapewniony m.in. przy 

                                                      
14 Zaległość powstała w 2015 r.  
15 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.). 
16 Tj.: osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim oraz osoba korzystająca z balkonika. 
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pomocy podjazdu dla niepełnosprawnych o konstrukcji stalowej szkieletowej; 
podest podjazdu stanowiły kraty ażurowe stalowe, natomiast stalowa balustrada 
posiadała dwa poziomy poziomami pochwytów; drzwi wejściowe do budynku 
były dwuskrzydłowe, 

− do mieszkania chronionego prowadził korytarz o szerokości 120 cm,  
a szerokość drzwi wejściowych do lokalu wynosiła 90 cm w świetle otworu, 

− w mieszkaniu znajdowały się dwa pokoje, kuchnia i łazienka; szerokość drzwi do 
obu pokojów wynosiła 80 cm w świetle otworu drzwiowego,  

− szerokość korytarza w mieszkaniu wynosiła 120 cm, z przewężeniem  
w miejscu ściany nośnej łazienki do 90 cm, 

− drzwi do łazienki, o szerokości 80 cm w świetle otworu, otwierały się na 
zewnątrz; w łazience umieszczona była umywalka, wanna, miska ustępowa  
i pralka; wymiary wolnej przestrzeni w łazience na wykonanie manewru wózkiem 
inwalidzkim wynosiły 120 x 144 cm; szerokość drzwi do kuchni wynosiła 80 cm 
w świetle otworu, 

− mieszkanie było w stanie dobrym, bez zróżnicowanych poziomów posadzek  
i progów w drzwiach do poszczególnych pomieszczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 159-178)   

7. W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły do MOPS skargi obywateli dotyczące 
prowadzenia mieszkań chronionych.  

Problematyka związana z niniejszą kontrolą była badana w 2015 r., przez 
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. W zakresie tym nie 
stwierdzono nieprawidłowości oraz nie sformułowano wniosków pokontrolnych.        

(dowód: akta kontroli str. 179-187)  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej 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 Kontroli17, wnosi o zaniechanie naliczania odsetek z tytułu 
nieterminowego regulowania zaległości z tytułu opłat za miejsce w mieszkaniu 
chronionym. 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 
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 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

                                                      
17 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.  
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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 11 września 2018 r. 

 

 Dyrektor  
Najwyższej Izby Kontroli  

 Delegatury w Olsztynie 

Kontroler z up. Józef Bogdański  

 

p.o. Wicedyrektora 
 

Izabela Kowalska 
 specjalista kontroli państwowej 

 


