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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. Waldemar Żarnoch, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LOL/84/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.  

2. Sebastian Helbrecht, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LOL/82/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, ul. gen. Józefa Hallera 12, 07-410 
Ostrołęka (dalej: „MOPR” lub „Ośrodek”). 

 

Kierownik jednostki  
kontrolowanej 

Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz, Dyrektor MOPR w Ostrołęce (dalej: „Dyrektor”). 

(dowód: akta kontroli str. 3) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1, 
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”) 
MOPR prawidłowo prowadził 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. Przed wydaniem decyzji o przyznaniu miejsca, każdorazowo 
przeprowadzano wywiad środowiskowy. Decyzje te wydawano niezwłocznie, 
przestrzegając zasad dotyczących terminów, na jakie mogły być one wydawane. 
Prawidłowo też wyliczano dochód na osobę w rodzinie oraz ustalano odpłatność za 
pobyt w mieszkaniu chronionym.  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały natomiast na: 

− przebywaniu w mieszkaniu chronionym osoby przez dwa lata i 10 miesięcy, 
pomimo iż zgodnie z § 2 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej w Ostrołęce w sprawie 
organizacji i szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych5, okres pobytu nie powinien być dłuższy niż dwa lata, 

− niewywiązaniu się z obowiązku dokonania oceny sytuacji osób korzystających 
ze wsparcia w mieszkaniu chronionym w III kwartale 2017 r. i w I kwartale  
2018 r., stosownie do § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych6 (dalej: 
„rozporządzenie w sprawie mieszkań chronionych”). 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
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 Uchwała nr 489/LV/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z 27 kwietnia 2006 r. – dalej także: „uchwała RM”. 
6 Dz. U. poz. 305. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

1. Wypełnianie obowiązków związanych z prowadzeniem mieszkań 
chronionych. 

1.1. W okresie objętym kontrolą MOPR dysponował dwoma mieszkaniami 
chronionymi, jednym na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego – socjalnego7 
zawartej z Miastem Ostrołęka, drugie z mieszkań zostało zaś przekazane decyzją 
Prezydenta Miasta Ostrołęka8 w trwały zarząd dla MOPR. Szczegółowe zasady 
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych zostały ustalone na 
podstawie uchwały Rady Miejskiej w Ostrołęce (dalej: „RM”). Uchwała ta stanowiła 
m.in., że kwota odpłatności za pobyt w mieszkaniu ustalana była corocznie  
w oparciu o faktyczne koszty eksploatacji mieszkania chronionego poniesione  
w roku kalendarzowym poprzedzającym wydanie decyzji. W badanym okresie 
Dyrektor MOPR ustalała corocznie w drodze zarządzenia9 miesięczne kwoty opłat 
za pobyt w mieszkaniach chronionych, które wynosiły: 221,26 zł w 2015 r.,  
 229,07 zł w 2016 r., 231,67 zł w 2017 r. oraz 399,89 zł w 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 4-44) 

1.2. W okresie objętym kontrolą nie występowały przypadki oczekiwania na wolne 
miejsce w mieszkaniu chronionym. W 2015 r. w mieszkaniu chronionym przebywała 
jedna osoba dorosła przez okres pięciu miesięcy, w 2016 r. i w 2017 r. – jedna 
osoba dorosła przebywała przez okres 12 miesięcy. Do 30 czerwca 2018 r.  
w mieszkaniach przebywała jedna osoba dorosła przez okres sześciu miesięcy oraz 
jedna osoba dorosła przez okres pięciu miesięcy. Mieszkania te przydzielano 
każdorazowo osobom opuszczającym pieczę zastępczą. Zgodnie z uchwałą RM, 
mieszkania chronione przeznaczone są dla pełnoletnich wychowanków 
opuszczających rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu 
rodzinnego i socjalizacyjnego, schroniska dla nieletnich, zakład poprawczy, 
specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy i młodzieżowy ośrodek wychowawczy. 

Dyrektor MOPR podała m.in., że wychowankowie otrzymują informacje o możliwości 
ubiegania się o miejsce w mieszkaniu chronionym od rodziców zastępczych, 
wychowawców i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunów 
procesów usamodzielnienia oraz pracowników socjalnych. Ponadto Urząd Miasta 
Ostrołęki wydaje samorządowy informator - „Gdzie szukać pomocy” o działających 
na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach 
życiowych, który jest dostępny dla ogółu mieszkańców. Wielokrotnie na stronach 
internetowych Ośrodka umieszczane były też informacje o takiej formie wsparcia. 

 (dowód: akta kontroli str. 45-58) 
NIK zwraca uwagę na problem niepełnego wykorzystania mieszkań chronionych, 
w których miejsca były nieobsadzone przez okres objęty kontrolą,  co świadczy, że 
osoby wychodzące z pieczy zastępczej nie są nadmiernie zainteresowane 
korzystaniem z pobytu w mieszkaniach chronionych. W tej sytuacji, biorąc pod 
uwagę skalę niewykorzystania miejsc w mieszkaniach chronionych, zdaniem NIK, 
warto rozważyć rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do uzyskania pobytu  
w tych mieszkaniach na pozostałe grupy, które na mocy ustawy o pomocy 
społecznej mogą ubiegać się o miejsce w mieszkaniu chronionym. 

(dowód: akta kontroli str.45-46) 
 

                                                      
7 Umowa najmu lokalu mieszkalnego – socjalnego z 2 października 2009 r., zawarta pomiędzy Miastem Ostrołęka w imieniu, 
którego działa Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. a MOPR w Ostrołęce.  
8 Decyzja Prezydenta Miasta Ostrołęka z 16 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. 
9 Zarządzenie nr 11/2014 Dyrektora MOPR w Ostrołęce z 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego 
kosztu za pobyt w mieszkaniach chronionych, Zarządzenie nr 16/2015 z 30 grudnia 2015 r., Zarządzenie nr 17/2016  
z 30 grudnia 2016 r., Zarządzenie nr 22/2017 z 29 grudnia 2017 r. 
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1.3. Od 2005 r. Ośrodek jest realizatorem zadania udzielania wsparcia osobom 
pełnoletnim opuszczającym rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo – 
wychowawcze.  

Dyrektor MOPR podała m.in., że pełnoletni wychowankowie są grupą beneficjentów 
pomocy społecznej znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji, gdyż po 
osiągnięciu pełnoletniości, część z nich pozbawiona jest wsparcia ze strony rodzin 
biologicznych, w zabezpieczeniu potrzeb mieszkaniowych. Wskazała również,  
że w przypadku innych grup np. osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnością, 
polityka lokalna Samorządu Miasta Ostrołęki zmierza w kierunku zapewnienia im 
wszechstronnego wsparcia w środowisku zamieszkania. Korzystają oni z bazy 
mieszkań komunalnych, socjalnych lub są właścicielami własnych lokali 
mieszkalnych do których są przywiązani i w których czują się bezpiecznie. Mają 
także możliwość skorzystania z opieki i wsparcia oferowanego im nie tylko przez 
MOPR, ale także inne instytucje i organizacje pozarządowe, tj.: PCK, Caritas, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Rada Seniorów Miasta Ostrołęki, Kluby Seniora, 
Związki Wyznaniowe i Religijne oraz Rady Osiedli. W sytuacji gdy świadczone 
wsparcie środowiskowe jest niewystarczające i osoby te wymagają całodobowej 
opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, przysługuje im prawo do 
umieszczenia w domach pomocy społecznej. 

 (dowód: akta kontroli str.52-58) 

1.4. W okresie objętym kontrolą MOPR, ponosił koszty związane z bieżącą 
eksploatacją mieszkań chronionych, tj. m.in. opłaty za prąd, gaz, wodę, ogrzewanie, 
czynsz, ubezpieczenie. W 2015 r. koszty te wyniosły 5 tys. zł, w 2016 r. -  8 tys. zł ,  
w 2017 r. - 11,1 tys. zł oraz 6,9 tys. zł w 2018 r. (do 30 czerwca). Wpływy z tytułu 
opłat za pobyt w tych mieszkaniach wyniosły natomiast 3,5 tys. zł, w tym: 89 zł 
(1,8% poniesionych kosztów) w 2015 r., 1,2 tys. zł (14,9%) w 2016 r., 1,0 tys. zł 
(9,1%) w 2017 r. i 1,2 tys. zł (17,1%) w I półroczu 2018 r. 

Osoby opiekujące się lokatorami mieszkań chronionych byli pracownikami 
socjalnymi, zatrudnionymi w MOPR, a opiekę wykonywali w ramach swoich 
obowiązków służbowych. Koszty wynagrodzenia tych osób, w trakcie pobytu ich 
podopiecznych w mieszkaniach chronionych, w okresie objętym kontrolą wyniosły 
57 tys. zł10. Pomoc ta obejmowała głównie pracę socjalną oraz poradnictwo 
specjalistyczne i miała na celu uzyskanie samodzielności życiowej i naukę pełnienia 
ról społecznych, a także umiejętności gospodarowania środkami pieniężnymi oraz 
utrzymywania czystości i porządku w pomieszczeniach mieszkalnych. Zakres 
wsparcia świadczony w mieszkaniach chronionych był zgodny z uzgodnieniami 
pomiędzy pracownikiem socjalnym Ośrodka osobą ubiegającą się o skierowanie do 
korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym. 

(dowód: akta kontroli str. 52-67) 

1.5. Na dzień 30 czerwca 2018 r. zaległości lokatorów z tytułu pobytu  
w mieszkaniach chronionych wynosiły 799,78 zł11. W lipcu 2018 r. wpłynął wniosek  
o rozłożenie na raty powstałej należności, na podstawie którego Dyrektor MOPR 
wydała decyzję12 umarzając 50% należności oraz rozkładając płatność pozostałej 
należności na cztery raty. 

 (dowód: akta kontroli str. 62, 68-70) 

1.6. Dyrektor MOPR, w zakresie podejmowanych działań w przypadku powstania 
zaległych należności z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 

                                                      
10 16 tys. zł w 2015 r. (jeden pracownik w wymiarze ¼ etatu), 17 tys. zł w 2016 r. (jeden pracownik w wymiarze ¼ etatu),  
17,5 tys. zł w 2017 r. (jeden pracownik w wymiarze ¼ etatu), 6,5 tys. zł do 30 czerwca 2018 r. (jeden pracownik w wymiarze ¼ 
etatu).  
11 Na koniec 2015 r., 2016 i 2017 r. nie występowały zaległości z tego tytułu. 
12 Decyzja nr PZ.4062.1.2.2018 z 9 sierpnia 2018 r. 
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podała m.in., że główny księgowy o zaistniałym fakcie powiadamia pracownika 
pełniącego nadzór nad tym mieszkaniem. Pracownik podejmuje następnie próbę 
kontaktu z osobą posiadającą zadłużenie i wyjaśnia przyczyny braku należności. 
Jednakże w przypadku dalszego braku wpłat, wszczyna się procedurę 
windykacyjną, wysyłając stosowne wezwanie do zapłat. Jeżeli należność nie wpłynie 
w wyznaczonym terminie wystawiane są tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu 
Skarbowego z tytułu niezapłaconych należności. 

 (dowód: akta kontroli str. 52-58) 
1.7. W badanym okresie MOPR miał do dyspozycji dwa mieszkania chronione,  
o łącznej powierzchni użytkowej 108,60 m2, w których znajdowało się osiem miejsc. 
Mieszkanie o powierzchni 45,10 m2 posiadało cztery miejsca13 i składało się z pięciu 
pomieszczeń14. Drugie z mieszkań miało powierzchnię 63,50 m2, dysponowało 
czterema miejscami i posiadało pięć pomieszczeń15. Mieszkania te wyposażone były 
w niezbędne sprzęty gospodarstwa domowego, tj. m.in. lodówkę, zmywarkę, pralkę, 
zlewozmywak oraz meble (m.in. łóżka i szafy), a także pomieszczenie z wanną  
oraz WC.    

(dowód: akta kontroli str. 71-82) 

Dyrektor MOPR wyjaśniła, że w okresie od 2015 r. do 2018 r. (I połowa)  
w mieszkaniu o powierzchni 45,10 m2 zamieszkiwał tylko jeden wychowanek. 
Standardy określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach zostały 
zachowane. Ustalenie możliwości zamieszkania w powyższym lokalu czterech 
wychowanków miało charakter wewnętrzny i nigdy nie zostało wprowadzone  
w życie. Wskazała również, że w najbliższym czasie zostaną podjęte działania 
zmierzające do zmiany regulaminu wewnętrznego poprzez zmniejszenie liczby 
miejsc dla wychowanków mogących skorzystać z tej formy wsparcia i ograniczenia 
ich do trzech osób.  

(dowód: akta kontroli str. 52-58) 
1.8. W okresie objętym kontrolą do MOPR wpłynęły: 

− dwa wnioski o przyznanie miejsca w mieszkaniu chronionym, po jednym  
w 2015 r.  i w I półroczu 2018 r., 

− siedem wniosków o przedłużenie pobytu, w tym jeden w 2015 r., trzy w 2016 r., 
dwa w 2017 r. oraz dwa w I półroczu 2018 r.  

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 w sprawie mieszkań chronionych oraz zgodnie z uchwałą RM. 
Przed przyznaniem miejsca pracownicy MOPR weryfikowali uprawnienia do pobytu, 
m.in. poprzez przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego.  

Decyzje przyznające miejsce w mieszkaniach chronionych wydawane były zgodnie 
§ 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych, na czas określony, tj. na 
okres od dwóch do 12 miesięcy. Wydawano je w terminie od dwóch do dziewięciu 
dni od daty wpływu wniosku, w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego16.  

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. Ośrodek prawidłowo wyliczył dochód na osobę  

                                                      
13 Oznacza to, że w mieszkaniu tym powierzchnia użytkowa dla jednej osoby wyniesie 11,30 m2 , podczas gdy zgodnie z  § 6 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie mieszkań chronionych  - minimalna powierzchnia dla jednej osoby powinna wynieść 12 m2. 
14 Pokój 16,30 m2, pokój 10,60 m2,  łazienka 3,40 m2, kuchnia 8,70 m2, przedpokój 6,10 m2. 
15 Pokój 9,51 m2, pokój 20,65 m2, łazienka 9,51 m2, kuchnia 9,83 m2, przedpokój 14,00 m2. 
16 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm. 
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w rodzinie, na podstawie którego określono kwotę odpłatności za pobyt  
w mieszkaniu chronionym.  

   (dowód: akta kontroli str. 83-95) 

1). Jeden z podopiecznych przebywał w mieszkaniu chronionym w okresie od 
sierpnia 2015 r. do czerwca 2018 r., tj. dwa lata i 10 miesięcy, a zgodnie  
z § 2 ust. 4 uchwały RM, okres pobytu w tym mieszkaniu nie powinien być dłuższy 
niż dwa lata. 

Dyrektor MOPR wyjaśniła m.in., że podopieczny był pełnoletnim wychowankiem 
rodziny zastępczej kontynuującym naukę. W roku szkolnym 2017/2018 był on 
uczniem klasy maturalnej i zadeklarował chęć przystąpienia do matury. Prośba ta 
mogła być uwzględniona, gdyż w mieszkaniu chronionym były wolne miejsca i nie 
oczekiwali na tę formę pomocy inni wychowankowie. Dodała również, że 
wprowadzenie dwuletniego okresu pobytu miało wykluczyć sytuację, gdy duża ilość 
wychowanków oczekujących na miejsce w takim mieszkaniu przekroczy ilość miejsc 
i konieczne będzie podejmowanie działań mających na celu zapewnienie pomocy 
wychowankom oczekującym na miejsce w tym mieszkaniu.  

   (dowód: akta kontroli str. 52-58) 

2). W przypadku jednego z lokatorów mieszkania chronionego okres pomiędzy 
dokonywanymi ocenami wyniósł sześć miesięcy (czerwiec 2017 – grudzień 2017),  
a w przypadku drugiego mieszkańca ocenę dokonano dopiero pół roku po 
zamieszkaniu w lokalu. Było to niezgodne z § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
mieszkań chronionych, stosownie do zapisów którego: raz na trzy miesiące, 
dokonuje się oceny sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu 
chronionym17.  

Dyrektor MOPR wyjaśniła m.in., wychowankowie rodzin zastępczych są osobami 
pełnoletnimi realizującymi własne plany życiowe, w pełni decydującymi o sobie. 
Podała też, że są to również osoby podejmujące pracę, uczące się, korzystające  
z ustawowego czasu wolnego w czasie  ferii, wakacji czy dni świątecznych, 
wymagające indywidualnego dostosowania się do ich możliwości i dyspozycji 
czasowej. Z powyższych powodów  obowiązek ten był trudny do realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 52-58) 

1.9. W okresie objętym kontrolą do MOPR nie wpłynęły skargi dotyczące 
prowadzenia mieszkań chronionych. Realizacja zadań z zakresu mieszkań 
chronionych nie była w Ośrodku przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez 
podmioty zewnętrzne. 

(dowód: akta kontroli str. 96-97) 

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 Kontroli18, wnosi o przestrzeganie okresu przebywania osób  
w mieszkaniach chronionych wskazanego w uchwale Rady Miejskiej w Ostrołęce  
w sprawie organizacji i szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w tych 
mieszkaniach. 

                                                      
17 Należy zauważyć, że z dniem 1 marca 2018 r. przepis ten uchylono  rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych ( Dz. U. poz. 822).  
18 Dz. U. z 2017 r., poz. 524 ze zm. 
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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  
wykorzystania uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego 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 14 września 2018 r. 

 

 
 

Kontrolerzy 
Waldemar Żarnoch 

Specjalista kontroli państwowej 

Dyrektor 
Najwyższej Izby Kontroli  
Delegatury w Olsztynie 

z up. Józef Bogdański 

p.o. Wicedyrektora 
 

   

Sebastian Helbrecht 
Starszy inspektor kontroli państwowej 

 

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

 

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