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I. Dane identyfikacyjne 
Lubuski Urzq̂ d Wojewodzki w Gorzowie Wlkp. 

Wladystaw Dajczak, Wojewoda Lubuski od 1 stycznia 2016 r. do nadal. 

1. Rozpoznanie potrzeb w zakresie swiadczenia osobom z zaburzeniami 
psychicznymi specjalistycznych usfug opiekunczych w ramach srodowiskowych 
domow samopomocy (dalej: sds). Stopien zaspokojenia tych potrzeb. 

2. Rozdysponowanie i wykorzystanie srodkow na funkcjonowanie sds. 

3. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad procesem udzielania wsparcia w formie 
sds. 

Okres obj?ty kontrol^ 2016 - 2019 (I kwartal) 

Podstawa prawna 
podĵ cia kontroli 

Jednostka 
przeprowadzaĵ ca 

kontrol? 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyzszej Izbie Kontroli^ 

Najwyzsza Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Gorze 

Kontroier Andrzej Misa, specjalista kontroli panstwowej, upowaznienie do kontroli 
nr LZG/27/2019 z 28 stycznia 2019 r, 

(akta kontroli str. 1-3) 

I Dz. U. z 2019 r. poz. 489 (dalej: ustawa o NIK}. 



II. Ocena ogolna^ kontrolowanej dzlatalnosci 
0CENA0G6LNA Wojewoda Lubuski gromadzit i analizowat dane w zakresie zapotrzebowania na 

usiugi swiadczone w formie srodowiskowych domow samopomocy. W wyniku 
powyzszego, w latacti wczesniejszychi opracowano map? tzw. „bialych plam" 
w wojewodztwie, powstaly nowe osrodki, a takze zwi^kszono liczb? miejsc 
w istniej^cych wczesniej domach. Zadania prowadzenia spraw zwiq^zanych 
z funkcjonowaniem osrodkow w wojewodztwie lubuskim zostaly prawidlowo 
przyporz^dkowane Wydzialowi Polityki Spotecznej LUW oraz poszczegolnym 
pracownikom wregulaminie wewn^trznym ww. Wydzialu oraz w zakresach 
obowi^zkow wyznaczonych pracownikow, posiadaj^cycti wymagane kwalifikacje. 
Szczegolnie pozytywnie NIK ocenia pisemne opracowanie przez Wojewod? 
Lubuskiego procedur w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji, stanowiqcych 
doprecyzowanie zapisow ustawowych, W umowach zawartych w przedmiocie 
finansowania zadan zwi^zanycti z rozwojem sieci osrodkow wsparcia dia osob 
z zaburzeniami psychicznymi zawarto zapisy, ktore zabezpieczaty prawidtowe 
wydatkowanie srodkow publicznych. Rozdysponowanie srodkow odbywato si? 
w sposob terminowy i zgodny z okreslonymi zasadami. Stwierdzona w tym obszarze 
nieprawidlowosc polegala na nieegzekwowaniu od jst dotq.czania, do wnioskow 
0 dofinansowanie zadari inwestycyjnych zwi^zanych z rozwojem infrastruktury sds, 
programow inwestycyjnych. 

Nadzor nad funkcjonowaniem srodowiskowych domow samopomocy sprawowany 
by! przez Wojewod? Lubuskiego mi?dzy innymi w formie kontroli poszczegolnych 
domow: planowych - kompleksowych, jak i doraznych - obejmujqcych wybrane 
zagadnienia merytoryczne, a takze wizytacji i ogl?dzin, Liczba oraz zakres 
przeprowadzonych kontroli kompleksowych, w ocenie NIK, nie odpowiadaly jednak 
wymogom wynikaj^cym z rozporz^dzenia Ministra Polityki Spotecznej z dnia 23 
marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy spotecznej^. Wojewoda 
dokonywal ponadto rzetelnej analizy rocznych sprawozdan z dzlatalnosci sds, 
sporz^dzano dokument stanowiqcy analiz? standardow osi^ni?tych przez sds 
w wojewodztwie lubuskim oraz wyniki monitoringu wykorzystania miejsc i czasu 
ustug. Prawidtowo uzgadniano dokumenty organizacyjne osrodkow (programy 
dzialalnosci, plany pracy oraz regulaminy organizacyjne). Wyjq t̂ek stanowito 
nieuzgodniente planu pracy jednego sds, jednak w ocenie NIK byta to 
nieprawidtowosc o charakterze incydentalnym, wynikaj^ca z przeoczenia. 

2 Najwyzsza Izba Kontroli formutuje ocen§ ogoln^ jako ocen? pozytywn^ ocen? negatywn^ albo 
ocen? w formie opisowej. 

3 D z . U. Nr61,poz. 543zezm. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cz^stkowe^ kontrolowanej dziatalnosci 

1. Rozpoznanie potrzeb w zakresie swiadczenia osobom z zaburzeniami 
psycliicznymi specjalistycznych usiug opiekuhczych w ramacli 
srodowiskowycli domow samopomocy. Stopien zaspokojenia tycli 
potrzeb. 

1.1. Wydzial Polityki Spolecznej LUW (dalej: H/ydz/a/, albo WPS) gromadzit 
dane (w ramach wspofpracy z NFZ^) o liczbie osob leczonych w poszczegolnych 
gminach, wedlug okreslonych kodow chorobowych przypisanych osobom przewlekle 
psychicznie chorym, uposledzonym umystowo oraz wykazuj^cych inne zaklocenia 
czynnosci psychicznych z wyl^czeniem uzaleznien, jako grupom osob b^dqcych 
potencjalnymi klientami srodowiskowych domow samopomocy i specjalistycznych 
usIug opiekuhczych dia osob z zaburzeniami psychicznymi, 

Ponadto wiedz? o potrzebach Wojewoda uzyskiwat z kontroli w osrodkach pomocy 
spolecznej w zakresie sposobu realizacji wsparcia spolecznego dIa osob 
z zaburzeniami psychicznymi oraz indywidualnej oceny sytuacji klientow, dIa ktorych 
samorzqdy wnioskuj^ o specjalistyczne usiugi opiekuncze ze srodkow budzetu 
pahstwa. 

Kazdego roku, przez Wydzial Polityki Spolecznej LUW, sporzq^dzana byla Analiza 
standardow srodowiskowych domow samopomocy woj. lubuskiego, w ktorej 
przedstawiane bylo aktualne rozmieszczenie osrodkow tego typu na terenie 
wojewodztwa wraz z planowanymi dzialaniami. 

W 2011 r, Wydzial dokonal oceny zapotrzebowania na miejsca w srodowiskowych 
domach samopomocy i domach pomocy spolecznej dia osob z zaburzeniami 
psychicznymi, Powstala mapa tzw, „bialych plam" w wojewodztwie, tj, powiatow, 
w ktorych nie dzialaj^ srodowiskowe domy samopomocy, a liczba leczonych 
wskazuje, ze mog^ tam wyst^powac takie potrzeby^, Z analizy danych, 
gromadzonych przez Wydzial wynikalo, ze sytuacja w wojewodztwie nieznacznie 
poprawila si? w ostatnich latach, Dane w tym zakresie przedstawiano na 
spotkaniach z przedstawicielami srodowiskowych domow samopomocy w latach 
2015 12018. W latach 2016-2018 powstaly 4 nast̂ pujq^ce jednostki dysponujq^ce 
l^cznie 90 miejscami: 
- Srodowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowcu - 25 miejsc, 
- Srodowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Krajeriskich - 25 miejsc, 
- Srodowiskowy Dom Samopomocy w Krzyszczynce - 20 miejsc, 
- Srodowiskowy Dom Samopomocy o zasi^gu powiatowym w Szprotawie 

(Powiat Zagahski - jedna z bialych plam) - 20 miejsc. 

^ Oceny cz^stkowe to oceny dziatalnosci w poszczegolnycti obszaracti badati kontrolnycti. Ocena 
czq̂ stkowa moze bye sformutowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie 
opisowej. 

5 Pisma Dyrektora Wydzialu polityki Spolecznej LUW nr PS-l.9421.2.18.2017.TOzi z 31.01.2017 r., 
Nr PS-1.9421.2.27.2018.T0zi z 31.01.2018 r. oraz PS-1.9421.2.20.201 Q.TOzi z 1.02.2019 r. 
6 Wedlug stanu na marzec 2019 r. na terenie wojewodztwa lubuskiego zaden sds nie funkcjonowal 
jedynie w powiecie wsctiowskim (powiat i gminy: Wschowa, Slawa, Szlictityngowa). Wojewoda 
Lubuski w pismach dot. zbierania zapotrzebowania na srodki z rezerwy celowej na rozwoj sieci 
osrodkow wsparcia, zacti^cal do dokonania rozpoznania i oceny potrzeb w przedmiotowym zakresie. 
Pomimo wczesniejszego zainteresowania powstaniem takiego osrodka w Gminie Szlictityngowa, 
Burmistrz poinformowal (pismo z 28.12.2017 r.) Iz Gmina nie b^dzie korzystac ze ww. srodkow w 
2018 r. 



Ponadto, w powyzszym okresie zwi^kszono rowniez liczb? miejsc (l^cznie 29) 
w nast^puj^cych osrodkach; 
- Powiatowy Osrodek Wsparcia Razem Razniej w Skwierzynie (powiat 

mi^dzyrzecki) - 2 miejsca; 
- Srodowiskowy Dom Samopomocy w Bieganowie - l^cznie 13 nowych miejsc 

(2016 r. - 9 miejsc; 2017 - 4 miejsca); 
- Srodowiskowy Dom Samopomocy w Lubniewicach - 3 miejsca; 
- Srodowiskowy Dom Samopomocy w Gorzowie Wlkp, ul, ZIotego Smoka - 4 

miejsca; 
- Srodowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowcu - 5 miejsc; 
- Srodowiskowy Dom Samopomocy w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 1 - 2 

miejsca. 

W kazdym roku Wojewoda zbieral i aktualizowal informacje o potrzebach 
dotycz^cych liczby miejsc w sds z terenu wojewodztwa, rowniez na podstawie 
nast§puj^cych dokumentow; 
- zapotrzebowah skladanych przez jst na uruchomienie nowych miejsc 

w srodowiskowych domach samopomocy na pisemn^prosb?'', 
- programow naprawczych dIa tych srodowiskowych domow samopomocy, ktore 

nie spelnialy standardow, 
- danych statystycznych o wykorzystaniu liczby miejsc, czasu uzytkowania usIug 

w domach, liczbie osob oczekuj^cych na miejsce. 
(akta kontroli str. 81-95,330-352, 389-401,437-442,731-749,932-945) 

1.2. Zadania z zakresu pomocy spolecznej w odniesieniu do funkcjonowania 
i rozwoju srodowiskowych domow samopomocy zostaly przypisane Wydzialowi 
Polityki Spolecznej w Regulaminie Organizacyjnym LUW^ oraz Regulaminie 
wewnqtrznym Wydziafu Polityki Spolecznej LUW^. W strukturze ww. Wydzialu 
zadania te zostaly przypisane Oddzialowi Nadzoru i Kontroli w Pomocy Spolecznej 
(wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru i kontroli domow pomocy spolecznej 
i srodowiskowych domow samopomocy - 3 osoby) oraz Oddzialowi Budzetu 
i Swiadczeh Rodzinnych (wieloosobowe stanowisko ds. budzetu pomocy spolecznej 
- 1 osoba). Zadania przypisane ww. komorkom organizacyjnym zostaly nalezycie 
okreslone w zakresach czynnosci, uprawnieh i odpowiedzialnosci pracownikow. 
Wszystkie osoby upowaznione do prowadzenia kontroli sds posiadaly kwalifikacje 
wynikaj^ce z § 19 rozporz^dzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy 
spolecznej. Osobom tym, wedlug stanu na koniec 2018 r., przyporz^dkowane byly 
94 placowki podlegaj^ce kontroli (oprocz sds - w szczegolnosci domy pomocy 
spolecznej, dzienne domy pomocy, kluby samopomocy i rodzinne domy pomocy). 
Proces rozpatrywania wnioskow jst o przyznanie dotacji na funkcjonowanie sds oraz 
przekazywanie poszczegolnym jednostkom srodkow na to zadanie przypisane 
glownie pracownikowi Oddzialu Budzetu (m.in.: prowadzenie stalego monitoringu 
wydatkow oraz prognozowanie przewidywanych wydatkow, przygotowywanie 
dyspozycji przekazania srodkow do jst, przygotowywanie umow na finansowanie 
zadah w obszarze pomocy spolecznej, rozliczanie dotacji przekazanych jednostkom 
samorz^du terytorialnego). Ponadto Wojewoda Lubuski wprowadzil w formie 

7 Pisma Nr PS-I.946.1.2016 z 16.02.2016 r., Nr PS-I.946.1.2017 z 23.01.2017 r. oraz Nr PS-
1.946.9.2017 z 08.12.2017 r. 
8 Zarz^dzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Lubuskiego Urz^du Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. 
9 Zarz^dzenie nr 22 Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urz?du Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. 
zdnia 15czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewn^trznego Wydzialu Polityki 
Spolecznej Lubuskiego Urz^du Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. 
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zarz^dzenia^o zasady dotycz^ce dokumentacji prowadzonej przez osrodki wsparcia, 
organizacji osrodka oraz jego finansowania, Szczegolowy opis Sposobu 
wykonywania zadan z zakresu administracji rzqdowej realizowanych przez jst na 
rzecz osob z zaburzeniami psychicznymi w wojewodztwie iubuskim zawarto 
w punkde 2.2 niniejszego wystqpienia pokontrolnego, 

Zasady podzialu kwot dotacji byly rowniez okreslane przez Wojewod? przy okazji 
podziatu dotacji wynikaj^cycti z ustawy budzetowej oraz z jej projektu. 

(akta kontroli str. 42-80,443,445) 
1.3. Oprocz gromadzenia danych (w tym pozyskanych z LOW NFZ) oraz analizy 
w zakresie liczby osob leczonych w poszczegolnych gminach oraz oceny 
zapotrzebowania na miejsca w sds dIa osob z zat3urzeniami psychicznymi -
opisanych w pkt, 1.1 niniejszego wystqptenia pokontrolnego - dzialania Wojewody 
Lubuskiego podejmowane celem stymulowania nowych miejsc w porozumieniu 
z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej polegaly przede wszystkim na: 

- zgtaszaniu zapotrzebowania na srodki z rezerwy celowej budzetu pahstwa na 
nowe miejsca istandardy w sds - Wojewoda Lubuski zbieral potrzeby 
samorz^dow, nast?pnie weryfikowat wnioski pod k̂ t̂em przyj?tych w danym 
roku priorytetow oraz potrzeb wyst^pujqcych w wojewodztwie i zbiorcze 
zapotrzebowanie przekazywat do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej, 

- zajmowaniu stanowiska w sprawach w^tpliwych, co do sposobu interpretacji 
przepisow dotycz^cych osrodkow wsparcia dia osob z zaburzeniami 
psychicznymi, 

Ponadto Wydziat Polityki Spotecznej LUW wspolpracowat z Konsultantem 
Wojewodzkim ds. Psychiatrii, ktory byl obecny nanaradzie ze srodowiskowymi 
domami samopomocy w 2015 r., gdzie ustalono wspolnie sposob, w jaki uczestnicy 
maj^ otrzymywac kwalifikacj? do odpowiedniego typu domu. Z pomocy Konsultanta 
Wojewodzkiego ds. Psychiatrii korzystano rowniez zasi?gaj^c opinii w zakresie 
kwalifikacji jednostek chorobowych do zaburzeh psychicznych. 

(akta kontroli str. 434-436) 

W dzialalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidtowosci. 

Wojewoda Lubuski gromadzit i analizowat dane w zakresie zapotrzebowania na 
usiugi swiadczone w formie srodowiskowych domow samopomocy. W wyniku 
powyzszego, w latach wczesniejszych opracowano map? tzw. „bialych plam" 
w wojewodztwie, powstaly nowe osrodki, a takze zwi?kszono liczb? miejsc 
w istniej^cych wczesniej domach. 

Zadania prowadzenia spraw zwi^zanych z funkcjonowaniem osrodkow 
w wojewodztwie lubuskim zostaly prawidlowo przyporzq^dkowane Wydzialowi 
Polityki Spotecznej LUW oraz poszczegolnym pracownikom wregulaminie 
wewn?trznym ww. Wydzialu oraz w zakresach obowi^zkow wyznaczonych 
pracownikow, posiadajqcych wymagane kwalifikacje. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 

2. Rozdysponowanie srodkow na prowadzenie sds. 

2.1. W poszczegolnych okresach Wojewoda Lubuski przekazal jst w ramach 
dotacji na prowadzenie sds: 

10 Zarz^dzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 2 marca 2015 r., z dnia 18 stycznia 2018 r, oraz z dnia 
29czerwca 2018 r. 



- w 2016 r, - 13,388,703,06 zt (tj. 97,7% planu po zmianach), z czego gminom -
10.966.802,02 zt i powiatom - 2.421.901,04 zl, 

- w 2017 r. - 15.332,265,35 zl (tj. 99,6% planu po zmianach), z czego gminom 
12.659.114,48 zl i powiatom - 2.673.150,87 zt, 

- w 2018 r, - 18.853.411,20 zt (tj. 98,3% planu po zmianach), z czego gminom -
14.310.247,20 zl i powiatom - 4.543,164,00 zl, 

- w styczniu 2019 r. - 1.676.879,63 zt (kwota wynikaj^ca z projektu ustawy 
budzetowej na 2019 r.), z czego gminom - 1.367.826,25 zt i powiatom -
309.053,38 zl. 

Powyzsze srodki przekazywane byty 25 gminom (z wyjqtkiem roku 2016, w ktorym 
dotacje przekazano 23 gminom) oraz 5 powiatom z terenu wojewodztwa lubuskiego 
w 2018 r., a w latach 2016-2017 - 4 powiatom. 
Srodki finansowe przekazywano terminowo, w wysokosci stanowi^cej iloczyn liczby 
osob posiadaj^cych decyzje kieruj^ce do osrodka wedtug stanu na koniec miesi^ca 
poprzedzaj^cego miesi^c, na ktory ustalana jest dotacja, nie wi?kszej niz liczba 
miejsc w osrodku oraz sredniej miesi?cznej wojewodzkiej kwoty dotacji na jednego 
uczestnika. 

W poszczegolnych okresach Wojewoda Lubuski przekazal jst dotacje na: 

a) dzialalnosc biez^c^ sds (§§ 2010 i 2110) w nw. kwotach: 
- w 2016 r.-12.746.609,60 zt, 
- w 2017 r.-13.509.631,35 zl, 
- w 2018 r.-17.262.550,20 zl, 
- w styczniu 2019 r. -1.676.879,63 zt; 

b) zadania inwestycyjne realizowane przez sds (§§ 6310 i 6410) w nw. kwotach: 
- w 2016 r.-642.093,46 zl, 
- w 2017 r.-1.822.634,00 zt, 
- w 2018 r,-1.590.861,00 zt, 
- w styczniu 2019 r. nie przekazywano jst dotacji na tego typu zadania. 

Pierwotne plany wydatkow na poszczegolne lata w rozdz. 85203 uwzgl?dniaty 
wydatki na dzialalnosc biezq^c^gmin i powiatow w kontrolowanym zakresie (§§ 2010 
12110). 

(akta kontroli str, 99-108, 402) 

W trakcie poszczegolnych lat budzetowych wydatki w ww, rozdziale klasyfikacji 
budzetowej zwi?kszane byly srodkami pochodz^cymi z rezerw celowych. I tak, 
zrezerwcelowych: 

^ w 2016 r. (na podstawie 2 decyzji Ministra Finansow) przyznano 23 gminom 
- 2.275.125,00 zl oraz 4 powiatom -169.403,00 zl, 

^ w 2017 r. (na podstawie 2 decyzji Ministra Finansow) przyznano 14 gminom 
2.186.726,80 zioraz 3 powiatom -131.417,00 zl, 
w 2018 r. (na podstawte 6 decyzji Ministra Finansow) przyznano 23 gminom 
1.490.350,70 ztoraz 5 powiatom -1.644.154,18 zl, 

Srodki z rezerw celowych byly przeznaczone na: 
- inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz^dowej, 

- utworzenie nowych sds oraz utworzenie nowych miejsc w osrodkach juz 
istniej^cych i ich utrzymanie, zadania w zakresie standaryzacji sds, 

- biezqce finansowanie osrodkow wsparcia dia osob z zaburzeniami 
psychicznymi, w tym np. w zwi^zku z podwyzszeniem sredniej miesi?cznej 
wojewodzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika sds, podwyzszenie kwoty 
dotacji na jednego uczestnika sds z niepelnosprawnosciami sprz?zonymi 



lub spectrum autyzmu (art, 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
0 pomocy spotecznej^^), 

(akta kontroli str. 99-131,222-234) 
2.2. W okresie obj^tym kontrol^ Wojewoda Lubuski, w formie zarz^dzenia^^, 
ustalil Sposob wykonywania zadah z zakresu administracji rzqdowej realizowanych 
przez jednostki samorzqdu terytorialnego na rzecz osob z zaburzeniami 
psychicznymi w wojewodztwie lubuskim. W powyzszym opracowaniu 
uszczegolowiono wymogi dotycz^ce w szczegolnosci: 

- dokumentacji przygotowywanej przez srodowiskowe domy samopomocy (np, 
protokoly spotkah zespotu wspieraj^co-aktywizuj^cego, dzienniki 
poszczegolnych terapeutow, w tym ich plany pracy oraz karty obserwacji 
prowadzone odr^bnie dIa kazdego uczestnika), 

- organizacji osrodkow (m.in.: zasady zatrudnienia kierownika osrodka wsparcia, 
zasady oceny przez Wojewod? kwalifikacji kierownika oraz zespolu 
wspieraj^co-aktywizujqcego osrodka wsparcia, a takze podstawy oceny stazu 
pracy w pomocy spolecznej i doswiadczenia zawodowego kierownika osrodka 
wsparcia), 

- finansowania osrodkow (np, wprowadzono wymog skladania meldunkow 
0 liczbie osob korzystaj^cych z usIug osrodka wsparcia, doprecyzowano 
definicj? „aktualnej liczby osob korzystaj^cej z osrodka", zasady finansowania 
niewykorzystanych miejsc calodobowych). 

(akta kontroli str. 4-41) 
W latach 2016-2018 wnioski poszczegolnych jednostek o srodki z rezerwy celowej 
budzetu pahstwa analizowane byly przede wszystkim w oparciu o zapisy 
zaktualizowanych programow naprawczych (programy naprawcze byly realizowane 
przez nast^puj^c^ liczb? sds: w 2016 r. - 27, w 2017 r, - 26 i w 2018 r, - 24) oraz 
dane i dokumenty znajduj^ce si§ w dyspozycji Urz^du. 0 srodki na standaryzacj? 
mogly ubiegac si? jednostki, ktore mialy zatwierdzony program naprawczy i o 
zadania w nim uj?te, Ponadto wnioski jst weryfikowane byly pod k^tem ich 
zgodnosci z priorytetami corocznie okreslanymi przez MRPiPS, 

(akta kontroli str. 445,530-823) 

Na podstawie analizy 30 wnioskow ziozonych przez poszczegolne jst o udzielenie 
dotacji na funkcjonowanie sds (po 10 wnioskow ziozonych w latach 2016-2018) , 
stwierdzono m.in,, ze: 

wnioski byly skladane w sposob zgodny z przyj^tymi w Urz?dzie procedurami 
okreslonymi przez Wojewod? Lubuskiego w Sposobie wykonywania zadah 
z zakresu administracji rzqdowej realizowanych przez jednostki samorzqdu 
terytorialnego na rzecz osob z zaburzeniami psychicznymi w wojewodztwie 
lubuskim, a takze wedlug wzoru okreslonego przez MRPiPS; 

w toku analizy wnioskow brano pod uwag? przede wszystkim kontynuacj? 
rozpocz^tych w latach ubieglych zadah, zadah zwi^zanych ze standaryzacj^ 
sds oraz zapisy zaakceptowanego programu naprawczego; 

do wnioskow o dofinansowanie zadah inwestycyjnych zwi^zanych z rozwojem 
infrastruktury sds ziozonych w 2018 r, dol^czane byly programy inwestycji, 
0 ktorych stanowi § 6 ust, 1 pkt 1 rozporz^dzenia z dnia 2 grudnia 2010 r, 
w sprawie szczegolowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu 

iiDz.U.z2018r. poz. 1508, ze zm. 
12 Zarzq^dzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 2 marca 2015 r., z dnia 18 stycznia 2018 r. oraz z dnia 
29 czerwca 2018 r. 



pahstwa^3; byly one jednak dotq^czane dopiero po akceptacji wnioskow przez 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej; do wnioskow ziozonych w latach 
2016-2017 nie dolq.czano programow inwestycyjnych. 

(akta kontroli str. 530-709) 

2.3. W latach 2016-2018 Wojewoda Lubuski zawieral umowy z jednostkami 
samorz^du terytorialnego w przedmiocie finansowania zadah zwi^zanych z 
rozwojem sieci osrodkow wsparcia dia osob z zaburzeniami psychicznymi 
(utworzenie nowych osrodkow wsparcia, nowych miejsc w osrodkach juz 
istniejq^cych oraz zadania w zakresie standaryzacji sds) na podstawie art. 150 
ustawy z dnia 27 sterpnia 2009 r, o finansach publicznychit ^ zw. z art. 18 ust. 1 pkt 
5 i ust. 2 ustawy o pomocy spotecznej. Natomiast dotacja na funkcjonowanie 
zarowno miejsc nowotworzonych, jak i juz istniej^cych przekazywana byla na 
podstawie art. 51c ust. 2 ustawy o pomocy spotecznej. 

W WW. okresie zawarto tqcznie 36 umow na l^cznq kwot? 5.689.658,00 zt, z czego: 
- w 2016 r, - 1 4 umow na l^czn^ kwot? 1.311.521,00 zl, 
- w 2017 r. - 9 umow na lq.czn^ kwot? 2.266.362,00 zl, 
- w 2018 r. - 13 umow na l^czn^kwot? 2.111.775,00 zl. 

Na podstawie proby 15 wybranych^s badania umow w przedmiocie finansowania 
zadah zwi^zanych z rozwojem sieci osrodkow wsparcia dia osob z zaburzeniami 
psychicznymi (po 5 z kazdego roku) na Iqczna kwot? 5,297.063,00 zl ustalono 
w szczegolnosci, ze: 

- w kazdej umowie zawarte zostaly postanowienia, ktore zabezpteczaly 
prawidtowe wydatkowanie srodkow publicznych, tj.: 

^ przewidziano w nich mozliwosc kontroli realizacji dotowanego zadania, 
zarowno w toku jego realizacji, jak i po jego zakonczeniu; zobowi^zano 
takze zleceniobiorc? do udzielania wyjasnien i informacji dotycz^cych 
zleconego zadania, 

^ zleceniobiorc? zobowi^zano do sporzqdzania i przekazywania do 
Wydzialu Polityki Spotecznej LUW sprawozdan koricowych 
z wykorzystania dotacji celowej oraz rozliczenia inwestycji finansowanej ze 
srodkow budzetu pahstwa zakoiiczonej w danym roku, 

^ przewidziano zwrot dotacji w przypadku niewykorzystania jej w terminie, 
b^dz wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, 

- zobowiqzano zleceniobiorcow do prowadzenia osrodkow wsparcia zgodnie 
z obowi^zuj^cymi przepisami i ustaleniami przekazywanymi przez Wojewod? 
przez okres nie krotszy niz 5 lat licz^c od kohca roku, w ktorym przekazano 
dotacj?. 

13 Dz. U. Nr238, poz. 1579, 
14 Dz.U.z2017r. poz. 2077, zezm. 
15 Badaniem obj^to umowy z: Gmin^ Deszczno (nr PS-I.846,1.12,2016), IVliastem Gorzow Wlkp. (nr 
PS-1,946,1.7.2016), z Gmin^ Trzciel (nr PS-1,946.1.6.2016), Gmin^ Stare Kurowo (nr PS-
1.946.1.8,2016), Gmin^ Sul?cin (nr PS-I.346.1,12.2016) - zawarte 20,07.2016 r.; Gmin^ Lubniewice 
(nr 3/2017), Gminq Deszczno (nr 1/2017), Powiatem Mî dzyrzeckim (nr 2/2017), Gmin^ Bogdaniec 
(nr 8/2017), Gminq Strzelce Krajeiiskie (nr 7/2017) - zawarte 3,07.2017 r.; Gmin^ Bogdaniec (nr PS-
V.3120,50,2018/UG Bogdaniec), Powiatem Zagaiiskim (nr PS-V.3120.50,2018/SP Zagaii), Miastem 
Kostrzyn nad Odrq (nr PS-V.3120.50,2018/UM Kostrzyn nad Odr^, Gmin^ Deszczno (nr PS-
V.3120.50.2018/UG Deszczno), Gmin^ Drezdenko (nr PS-V.3120.50,2018/UMiG Drezdenko) -
zawarte 20,06.2018 r. 



Stwierdzona 
nieprawidtowosc 

OCENA CZASTKOWA 

- od niewykorzystanej kwoty dotacji zwroconej po terminie przewidziano 
naliczenie odsetek w wysokosci okreslonej jak dIa zaieglosci podatkowych, 

(akta kontroli str. 132-221,424-433) 

W dzialalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie 
stwierdzono nast?puj^c^ nieprawidtowosc: 

Stosownie do § 6 ust. 1 rozporz^dzenia w sprawie szczegolowego sposobu i trybu 
finansowania inwestycji z budzetu pahstwa, realizacja inwestycji budowlanej moze 
bye finansowana lub dofinansowana ze srodkow budzetu panstwa, jezeli inwestor 
posiada uzgodniony z dysponentem program inwestycji. 

Rozpatruj^c wnioski o dofinansowanie zadah inwestycyjnych zwi^zanych 
z rozwojem infrastruktury sds ziozonych w latach 2016-2017, w 5 przypadkach nie 
wyegzekwowano od jst dolq^czenia do wnioskow^^ programow inwestycyjnych, 
Natomiast do 4 wnioskow^^ ziozonych w 2018 r. dol^czono programy inwestycji, 
jednak dopiero po akceptacji wnioskow przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Spolecznej, W 1 przypadku (2018 r,) wniosek ziozony przez jst, pomimo braku 
programu inwestycji zostal pozytywnie zaopiniowany przez Wojewod?, lecz 
odrzucony na etapie opiniowania przez Ministra. 

Dyrektor Wydzialu Polityki Spolecznej LUW wyjasnila, ze: W latach 2016-2017 nie 
byly egzekwowane od jednostek samorzqdu terytorialnego programy inwestycji, 
poniewaz zakres tych informacji by! zawarty w innych dokumentach przedkfadanych 
przez gminy i powiaty, np. we wnioskach o przyznanie srodkow, programach 
naprawczych. 
W 2018 r, WPS pros// jednostki samorzqdu terytorialnego o programy inwestycji po 
akceptacji wnioskow przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z uwagi na 
fakt, ze nie wszystkie wnioski ziozone przez jst uzyskujq pozytywnq^ opiniq WPS 
LUW oraz akceptacjq Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoleczne. Czasem (z uwagi 
na ograniczone srodki budzetu pahstwa) wnioski zostajq zaakceptowane przez 
MRPiPS w nizszej kwocie niz wnioskowana. Biorqc pod uwagq powyzsze oraz 
znacznsi pracochlonnosc przygotowania programu inwestycji wnioski te 
egzekwowane w momencie informacji o akceptacji ich przez Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Spolecznej W 2018 r. zadna jednostka samorzqdu terytorialnego nie 
otrzymala zwiqkszenia planu wydatkow inwestycyjnych w rozdziale 85203 bez 
przedlozenia programu inwestycji. 
W ocenie NIK, ustawodawca uzaleznia finansowanie lub dofinansowanie ze 
srodkow budzetu pahstwa realizacji inwestycji budowlanej m.in, od uzgodnienia 
przez inwestora z dysponentem programu inwestycji, nie przewiduj^c w tym 
zakresie wyjq t̂kow, np. przedlozenia programow naprawczych bqdz innych 
dokumentow. Ponadto zakres danych planowanej inwestycji budowlanej wymagany 
programem inwestycyjnym jest szerszy niz programow naprawczych, 

(akta kontroli str. 446-449,530-709) 

NIK pozytywnie ocenia pisemne opracowanie przez Wojewod? Lubuskiego procedur 
w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji, stanowi^cych doprecyzowanie 
zapisow ustawowych, W umowach zawartych w przedmiocie finansowania zadah 
zwi^zanych z rozwojem sieci osrodkow wsparcia dIa osob z zaburzeniami 
psychicznymi zawarto zapisy, ktore zabezpieczaly prawidlowe wydatkowanie 

is W nast^pstwie ziozenia 5 wnioskow z jst zawarto umowy na realizacj? zadan inwestycyjnycti 
0 l̂ oznej wartosci 985.684,00 zl. 

W nast^pstwie ziozenia 4 wnioskow z Jst zawarto umowy na realizacj? zadaii inwestycyjnych 
0 l̂ cznej wartosci 1.516.372 zt. 
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srodkow publicznych, Rozdysponowanie srodkow odbywato si? w sposob terminowy 
i zgodny z okreslonymi zasadami. Stwierdzona nieprawidtowosc polegala na 
nieegzekwowaniu od jst dot^czania do wnioskow o dofinansowanie zadah 
inwestycyjnych zwi^zanych z rozwojem infrastruktury sds programow 
inwestycyjnych. 

OBSZAR Sprawowanie nadzoru 
w formie sds. 

I kontroli nad procesem udzielania wsparcia 

Opis stanu 
faktycznego 

3.1. Stosownie do § 4 ust. 2 rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 
z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie srodowiskowych domow samopomocy^s (dalej: 
rozporzqdzenie w sprawie sds), kierownik domu jest odpowiedzialny za 
opracowanie regulaminu organizacyjnego oraz programu dzialalnosci dia kazdego 
typu domu i planu pracy na kazdy rok w uzgodnieniu z wojewodq_. 
W okresie obj?tym kontrol^ Wojewoda Lubuski analizowat i zatwierdzal dokumenty, 
0 ktorych mowa w cyt. wyzej przepiste (w 15 sposrod 16 wybranych do badania 
osrodkow zatwierdzono przeslane dokumenty^s). W wyniku przedtozenia do 
zatwierdzenia przedmiotowych dokumentow przez poszczegolne sds, Wojewoda 
wnosil uwagi dotycz^ce m.in,: 

- niezgodnosci stanowisk realizuj^cych proces terapeutyczny z kadr^ 
wymienion^ w programie naprawczym domu, 

- braku spelnienia kwalifikacji na zajmowanym stanowisku przez pracownikow 
socjalnych (brak wymaganego doswiadczenia zawodowego b^dz stosownego 
wyksztalcenia), 

- weryfikacji liczby etatow poszczegolnych grup stanowisk wskazanych 
w programach dzialalnosci domu, 

- doprecyzowania zapisow w programie dzialalnosci domu, 
- skorygowania programow dzialalnosci domu (np. w zakresie weryfikacji liczby 

miejsc w poszczegolnych profilach), 
- uszczegolowienia terminow realizacji planowanych dzialah w harmonogramie 

planu pracy w podziale na miesiq^ce w danym roku 
- uwzgl?dnienia kierownika sds w sktadzie zespolu wspierajqco-aktywizuj^cego, 

a takze korekty postanowieh regulaminowych w zakresie mozliwosci uchylenia 
decyzji kieruj^cej uczestnika, ktory w sposob razqcy i powtarzaj^cy si? narusza 
porz^dek i dyscyplin? (zapisy w regulaminie organizacyjnym). 

W przypadku nieprzedtozenia skorygowanych dokumentow, Wojewoda monitowal, 
wyznaczaj^c jednoczesnie termin przedtozenia odpowiedzi. W kazdym przypadku 
(z wyjq t̂kiem planu pracy na 2016 r. POW „lntegracja" w Krosnte Odrzahskim - co 
opisano w sekcji Stwierdzono nieprawidlowosci) przedktadane przez kierownikow 
sds dokumenty, zostaly ostatecznte uzgodnione z Wojewody. 

18 Dz,U. Nr238, poz. 1586 ze zm. 
IS Stwierdzono na podstawie wybranycti do badania regulaminow organizacyjnycti, programow 
dzialalnosci domow i ich planow pracy przedkladanych Wojewodzie Lubskiemu w 2016 r, (POW 
„Razem Razniej" w Skwierzynie, S D S Nr 2 W Zielonej Gorze, 6 D S W 2arach, 6 D S „Pod Stoiicem" 
w Bieganowie - prowadzony przez UMiG w Cybince, § D S w Witnicy, POW „lntegracja" w Krosnie 
Odrzariskim), 2017 r, (Stowarzyszenie PSONI w Gorzowie Wlkp., POW „Parasol" w Zielonej Gorze, 
S D S W Lubniewicach, S D S W Pszczewie, POW „lntegracja" w Krosnie Odrzaiiskim), 2018 r. ( S D S 
w Starym Kurowie, Stowarzyszenie „Cztowiek w Potrzebie" Wolontariat Gorzowski, $ D S w Kostrzynie 
nad Odr^ 6 D S W Brzozowcu, S D S W Strzelcach Krajeriskich). 
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Ponadto analizowano sprawozdania roczne i statystyczne oraz statuty domow, jesli 
jednostka wystqpila z wnioskiem o opini? dokumentu (np. sds w Pszczewie i sds 
wZarach w 2018 r.), Wzory regulaminow organizacyjnych oraz programow 
dzialalnosci domow zostaly wspolnie opracowane przez pracownikow Wydzialu 
Polityki Spolecznej LUW i przedstawicieli srodowiskowych domow samopomocy 
w ramach narady warsztatowej, ktora miala miejsce w 2011 r, 

(akta kontroli str, 389-401,403-417) 

3.2. Wydzial Budzetu i Finansow LUW (Oddzial Kontroli i Rozliczen 
Finansowych) w latach 2016-2018 przeprowadzil 9 kontroli jst planowych 
obejmujq^cych wykorzystanie dotacji w rozdziale 85203 Osrodki wsparcia. Zakresem 
kontroli obj?to prawidlowosc wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych 
z budzetu pahstwa wdanym roku budzetowym w wybranych rozdziatach 
i paragrafach oraz rozliczenia dochodow budzetu pahstwa zwi^zanych z realizacji 
zadah z zakresu administracji rzidowej2o, I tak: 

- w latach 2016-2017 przeprowadzono l^cznie 5 kontroli (jednq^ w 2016 r. oraz 
cztery w 2017 r,), w toku ktorych sprawdzeniu poddano wydatki dokonane 
w ramach rozdzialu 85203 oraz sprawdzono decyzje pod kq̂ tem prawidlowego 
naliczania i odprowadzania miesi?cznej odplatnosci za usiugi swiadczone 
w osrodkach wsparcia dIa osob z zaburzeniami psychicznymi; 

- w 2018 roku przeprowadzono 4 kontrole, w toku ktorych sprawdzeniu poddano 
na probie wydatki dokonane w ramach tego rozdzialu. 

W wyniku analizy 3 kontroli przeprowadzonych przez Wydzial Budzetu i Finansow 
LUW21 ustalono m.in,, ze: 
- w 2 przypadkach potwierdzono prawidlowosc wykorzystania i rozliczenia przez 

jst dotacji otrzymanych z budzetu pahstwa oraz realizacji dochodow pahstwa 
zwiq^zanych z realizacja zadah z zakresu administracji rzqdowej, 

- w 1 przypadku w wyniku stwierdzonych nieprawidtowosci i uchybieh 
skierowano do kierownika jednostki zaiecenia pokontrolne (wprowadzenie 
wyodr?bnionej ewidencji ksi?gowej dIa srodkow otrzymanych z budzetu 
pahstwa na zadania zlecone z zakresu administracji rzq^dowej, podj?cie dzialah 
celem wyegzekwowania naleznosci Skarbu Panstwa, sporzqdzanie 
sprawozdan Rb-50 na podstawie ewidencji ksi?gowej z wyodr§bnionym 
podzialem na srodki wlasne i srodki pochodzq^ce z budzetu panstwa.), ktore 
zostaly przez niego zrealizowane, 

- kontrole zostaly przeprowadzone i udokumentowane zgodnie z obowi^zuj^cymi 
przepisami oraz wewn^trznymi procedurami dotyczq^cymi przeprowadzania 
kontroli22, 

(akta kontroli str, 228-270,444) 

3.3. W zakresie prawidlowosci rozliczenia dotacji na funkcjonowanie sds, 
Wojewoda stwierdzal jej realizacja we wlasciwej wysokosci i zgodnie 
z przeznaczeniem na podstawie analizy wniosku o przekazanie srodkow, zapisow 
umownych, sprawozdan kohcowych z wykorzystania dotacji celowej (wzor 

20 Kontrole przeprowadzono na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 
0 wojewodzie i administracji rz^dowej w wojewodztwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525), w zwî zku z art. 6 
ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzq̂ dowej (Dz. U. Nr 185 poz. 
1092). 

21 Kontrole UM w Swiebodzinie, UM w Lubniewicacti oraz Starostwa Powiatowego w Mî dzyrzeczu. 
22 Zarz^dzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dzialalnosci kontrolnej 
wykonywanej przez Wojewody Lubuskiego (zmienione zarz^dzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 
14listopada 2018 r.). 
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sprawozdania kohcowego i rozliczenia inwestycji finansowanej ze srodkow budzetu 
pahstwa stanowity zal^cznik do zawieranych umow) oraz sprawozdan 
przedkladanych na podstawie § 25 ust. 1 i 2 rozporz^dzenia w sprawie sds. 

(akta kontroli str. 132-221,273-388) 

3.4. W okresie od pocz^tku 2016 r. do kohca stycznia 2019 r. pracownicy 
Wydzialu Polityki Spotecznej LUW przeprowadzili l^cznie 10 kontroli 
srodowiskowych domow samopomocy, w tym: 
- w 2016 r. - jedn^ kontrol? dorazn^w zakresie pracy z uczestniktem, 

- w 2017 r. - siedem kontroli doraznych, tj.: w zakresie pracy z uczestnikiem 
(1 kontrola), standardu ustug bytowych domu (5 kontroli) oraz wskaznika 
zatrudntenia w zespote wspierajqco-aktywizuj^cym i zgodnosci zatrudnienia 
pracownikow (1 kontrola), 

- w 2018 r, - dwie kontrole planowe - kompleksowe, ktore zakresem obejmowaly 
funkcjonowanie sds, warunki do realizacji zadah, realizacj? procesu 
wspierajqco - aktywizuj^cego oraz udzial uczestnikow w zaj?ciach domu. 

W styczniu 2019 r. nie przeprowadzono zadnej kontroli sds. 
Ponadto w latach 2016-2017 dokonano l^cznie 8 wizytacji/ogl?dzin (w 2016 r. - 5 
oraz w 2017 r. - 3) w zakreste standardu usiug bytowych domu. 
W ramach poszczegolnych zakresow, badantem obejmowano nast?pujq^ce 
zagadnienia: 
a) standard ustug bytowych domu: 

- lokalizacja i dostosowanie domu do potrzeb osob niepetnosprawnych, 
- pomieszczenia sds i ich wyposazente, 
- powierzchnia uzytkowa osrodka; 

b) wskaznik zatrudnienia w zespole wspierajq^co-aktywizuj^cym izgodnosc 
zatrudntenia pracownikow 
- sposob funkcjonowania sds, 
- wskaznik zatrudnienia pracownikow zespolu wspteraj^co-aktywizuj^cego, 
- kwalifikacje kierownika i pracownikow zespolu wspteraj^co-aktywizuj^cego. 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w sds, pracownicy Wydziatu Polityki 
Spotecznej LUW stwierdzili m.in. nast?puj^ce nieprawidlowosci: 

brak standardu ustug bytowych (np. brak powierzchni uzytkowej przypadaj^cej 
na uczestnika osrodka, brak wymaganych pomieszczeri, bariery 
architektoniczne, pomieszczenia sds pelni^ funkcje niezgodnie z przepisami, 
osrodek nie zapewnia poczucia bezpieczehstwa i spokoju uczestnikom zaj?c), 

^ brak wskaznika zatrudnienia w zespole wspieraj^co-aktywizuj^cym, 
pracownicy zespolu wspieraj^co-aktywizuj^cego nie posiadaj^ kwalifikacji 
wymaganych przepisami (w tym szkoleh, przeszkoleh), 

^ uchybienia w dokumentacji indywidualnej uczestnika i dokumentacji zbiorczej 
domu, 
domy nie realizuje^ obowi^zku informowania okreslonych podmiotow 
ojego zamkni?ciu. 

W wyniku jednej z kontroli, do Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. ziozono 
zawiadomienie o podejrzeniu popelnienia przest?pstwa. Prokuratura zawiadomila 
Urz^d 0 umorzeniu post?powania. 

Oprocz WW, kontroli Oddzial Nadzoru i Kontroli w Pomocy Spotecznej monitorowal 
sposob funkcjonowania srodowiskowych domow samopomocy poprzez dzialania 
nadzorczo - kontrolne, ktore polegaly m.in. na: 
- korespondencji z jst oraz kierownikami domow w sprawie programow 

naprawczych; programy naprawcze na prosb? Wydzialu opracowaly wszystkie 
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organy prowadzqce domy, ktore nie spelnialy standardow, w dniu wejscia 
wzycie przepisow rozporzq^dzenia w sprawie sds; Wojewoda zatwierdzal 
zgodnosc programow z przepisami prawa, a w sytuacji wq t̂pliwosci 
korespondowal zorganami lub wizytowal jednostki (ogl^dziny obiektow); 
zatwierdzone programy naprawcze sluzyly weryfikacji ewentualnych potrzeb 
finansowych jednostek; 

- okresowej analizie danych o standardach w srodowiskowych domach 
samopomocy (dane te wykorzystywane sq przez inspektorow takze do analizy 
przedkontrolnej); 

- korespondencji z jst i kierownikami domow w sprawach biez^cych. 

Ponadto w sierpniu 2016 r. Wydzial Polityki Spolecznej LUW opracowal Raport 
z oceny sposobu planowania pomocy klientowi w wybranych jednostkach 
organizacyjnych pomocy spolecznej i zespolach interdyscyplinarnych ds. 
przeciwdzialania przemocy w rodzinie w woj lubuskim w latach 2013-2015. 
y\l Raporcie opisano m.in. proces planowania post^powania wspierajqco-
aktywizujqcego dIa uczestnika sds i uwagi wynikajq^ce z kontroli przeprowadzonych 
wsds. 

(akta kontroli str, 330-378, 418-423, 710-730, 750-767, 783-798,824-931) 

3.5. Dochody w rozdz. 852 - Osrodki wsparcia § 2350 - Dochody budzetu 
pahstwa zwiqzane z realizacjq zadah zlecanych jednostkom samorzqdu 
terytorialnego, wynikajqce z miesi^cznej odplatnosci za usiugi swiadczone 
w osrodkach wsparcia funkcjonujqcych na terenie wojewodztwa lubuskiego wyniosly 
Iqcznie w poszczegolnych latach: 

- w 2016 r.-106.175,13 zl, 

- w 2017 r . - l 15.129,77 zl, 

- w 2018 r,-132,720,23 zl. 

W ramach kontroli jednostek samorzqdu terytorialnego przeprowadzanych przez 
upowaznionych pracownikow Wydzialu Budzetu i Finansow LUW (zakres 
przedmiotowych kontroli opisano w pkt. 3,2 niniejszego wystqpienia pokontrolnego) 
badano rowniez prawidlowosc naliczania i odprowadzania przez nie dochodow 
budzetu pahstwa, o ktorych stanowi art. 51b ust. 7 ustawy o pomocy spolecznej. 

(akta kontroli str. 225-270) 
3.6. W latach 2016-2018 pracownicy Wydzialu Polityki Spolecznej LUW 
analizowali sprawozdania z dzialalnosci domow, o ktorych stanowi § 25 ust. 1 i 2 
rozporzqdzenia w sprawie sds. Wydzial Polityki Spolecznej LUW sporzqdzal 
kazdego roku Analizq standardow srodowiskowych domow samopomocy woj 
lubuskiego, stanowiqcq syntez§ m.in. danych wynikajqcych ze sprawozdah 
skladanych przez kierownikow poszczegolnych sds. Wyniki analiz przedstawiano 
kierownikom sds wojewodztwa lubuskiego na cyklicznie organizowanych 
spotkaniach. 

Z proby sprawozdah obj^tych badaniem, Wojewoda Lubuski wniosi uwagi do 
jednego z nich w zakresie zatrudnienia w zespole wspierajqco-aktywizujqcym, 
w efekcie czego jednostka sprawozdajqca sporz^dzila korekt? sprawozdania. 

(akta kontroli str, 273-288,296-316,323-352,379-388) 
3.7. W okresie obj^tym kontrolq do LUW wplyn^ly 4 skargi (wszystkie w 2018 r,) 
na funkcjonowanie sds. Wszystkie skargi byly anonimowe. Po ich rozpatrzeniu, 
3 z nich uznano za bezzasadne, a jednq za cz^sciowo zasadnq, Skargi 
rozpoznawano w oparciu o wyjasnienia ziozone przez wojtow gmin, w ktorych 
strukturach prowadzone byly osrodki wsparcia wskazane w skargach, dokumentacji 
zgromadzonq w Wydziale Polityki Spolecznej LUW oraz ustalenia kontroli 
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przeprowadzonej przez ww. Wydzial. W jednym przypadku w sds zaplanowano 
kontrol? dorazn^w2019 r. 

(akta kontroli str, 271-272) 

3.8. W zwi^zku z faktem, iz skargi nie dotyczyly kompetencji innych organow, 
Wojewoda Lubuski nie zlecal i nie wnioskowal o przeprowadzenie kontroli 
wjednostkach samorzc[du terytorialnego, ani sds przez inne uprawnione organy 
zewn?trzne, np.: Pahstwow^ Inspekcj? Sanitarn^ Pahstwow^ Straz Pozarn^, 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, nie wyst?powal rowniez o wspolne 
przeprowadzenie kontroli z takimi organami. 

(akta kontroli str. 271-272) 

Slwierdzone W dzialalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie 
nieprawidlowosci stwierdzono nast?puj^ce nieprawidlowosci: 

1. Stosownie do § 5 ust. 2 rozporz^dzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy 
spotecznej, kontrole kompleksowe przeprowadza si? nie rzadziej niz raz na trzy 
lata wedlug planu kontroli. 
W okresie od stycznia 2016 r. do lutego 2019 r. Wydzial Polityki Spotecznej 
LUW przeprowadzil jedynie dwie kontrole tego typu, Kontrol^ kompleksowe nie 
obj?to zatem 30 osrodkow dzialaj^cych na terenie wojewodztwa lubuskiego. 

Dyrektor Wydzialu Polityki Spotecznej LUW wyjasnila, ze: Niska liczba 
przeprowadzonych kontroli wynikala ze znacznej liczby zadah realizowanych 
przez inspektordw ds. nadzoru i kontroli. Pracownicy przeprowadzaj^ takze 
kontrole w innych jednostkach organizacyjnych pomocy spotecznej oraz 
placdwkach zapewniajqcych calodobow^ opiekq osobom niepelnosprawnym, 
przewlekle chorym lub osobom w podeszfym wieku. 
Ponadto w ww. okresie wyst^pila znaczna fluktuacja kadr wsrdd inspektordw 
ds. nadzoru i kontroli (odejscie na emeryturq, diugotrwale zwolnienia 
chorobowe, uriopy macierzyhskie). Trudno bylo pozyskac osoby na 
zastqpstwo, nabory byly kilkakrotnie ponawiane, a po zatrudnieniu pracownika 
konieczne jest wdrozenie go, zapoznanie ze specyfik^ realizowanych zadah. 
Podkreslic nalezy takze fakt, ze w osrodkach wsparcia dia osob z zaburzeniami 
psychicznymi przeprowadzane byly kontrole dorazne (8 kontroli w okresie od 
stycznia 2016 r. do lutego 2019 r.) oraz wizytacje (8 wizytacji w okresie od 
stycznia 2016 r. do lutego 2019 r.), ktore mog^ bye przeprowadzane wyiqcznie 
przez inspektordw ds. nadzoru i kontroli. 
W okresie kontrolowanym przez Najwyzszq^ Izbq Kontroli nastqpH znaczny 
wzrost liczby spraw dotyczqcych prowadzenia bez zezwolenia placowek 
zapewniajqcych calodobowq opiekq osobom niepelnosprawnym, przewlekle 
chorym lub osobom wpodeszlym wieku. Zadanie to jest jednym z zadah 
pracownikow zatrudnionych na wieloosobowym stanowisku ds. nadzoru 
i kontroli domow pomocy spotecznej i srodowiskowych domow samopomocy 

Dyrektor Wydzialu Budzetu i Finansow LUW wyjasnila natomiast, ze: Wydzial 
Budzetu i Finansow realizuje kontrole ujqte w Rocznym planie kontroli, ktory 
jest opracowywany w Lubuskim Urzqdzie Wojewodzkim i zatwierdzany przez 
Wojewody Lubuskiego. 
Zgodnie z zarzqdzeniem Wojewody z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie 
dzialalnosci kontrolnej wykonywanej przez Wojewodq Lubuskiego przy 
opracowaniu propozycji do rocznego planu kontroli kierownicy komorek do 
spraw kontroli uwzgl?dniajq^w szczegolnosci: zadania wynikaj^ce z przepisow 
prawa, analiz? ryzyka, wyniki wczesniejszych kontroli i audytow, wnioski 
wynikajq^ce z badan i analiz oraz skarg i wnioskow wplywaj^cych do Wojewody, 
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informacje pochodz^ce od organow administracji publicznej, organizacji 
pozarzqdowych oraz informacje pochodzqce ze srodkow komunikacji 
spolecznej, 
Ponadto w planowaniu liczby oraz zakresu kontroli przez Oddzial Kontroli 
i Rozliczen Finansowych, rownie istotna jest liczba pracownikow zatrudnionych 
na stanowisku ds. kontroli: 
• w 2016 r. zatrudnienie wahalo siq od 2 do 4 pracownikow, Iqcznie 

zrealizowano 23 kontrole finansowe; 
• w 2017 r zatrudnienie wahalo siq od 2 do 3 pracownikow, Iqcznie 

zrealizowano 19 kontroli finansowych; 
• w 2018 r. zatrudnionych bylo 4 pracownikow, Iqcznie zrealizowano 19 

kontroli finansowych; 
Dodatkowo pracownicy Oddzialu Kontroli i Rozliczen Finansowych oprocz 
kontroli planowych, w trakcie roku budzetowego wlqczani byli w inne zespoly 
kontrolujqce w ramach kontroli zleconych na podstawie art. 8 ustawy o kontroli 
w administracji rzqdowej. 

Dyrektor Wydzialu Budzetu i Finansow LUW wskazala ponadto, ze: kontrole 
finansowe przeprowadzane przez kontrolerdw Wydzialu Budzetu i Finansow 
obejmujq swoim zakresem dotacje przyznawane na rozne zadania, wymagajq 
analizy wielu dokumentow i specjalistycznych przepisow prawa, i w zwiqzku 
z tym sq czasochlonne. 
NIK zauwaza, iz przy obecnym stanie kadrowym oraz obciqzeniem 
obowiq^zkami inspektorow ds, nadzoru i kontroli w pomocy spolecznej, jak i 
pracownikow zatrudnionych na stanowisku ds. kontroli w Oddziale Kontroli 
i Rozliczen Finansowych, realizacja kontroli sds przez Wojewod? Lubuskiego w 
wymiarze wynikajqcym w przepisow prawa jest w znacznym stopniu 
utrudniona, bqdz wr^cz niemozliwa. Podkreslic przy tym nalezy, ze w okresie 
2016 r. - I kwartal 2019 r. Dyrektor Generalny LUW oglosil 16 naborow do 
Oddzialu Nadzoru i Kontroli w Pomocy Spolecznej, z ktorych jedynie 3 
zakohczyly si? zatrudnieniem pracownika, 

(akta kontroli str. 446-449,528-529) 

2. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporzqdzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy 
spolecznej, zakres kontroli kompleksowej obejmuje wszystkie sfery organizacji 
i funkcjonowania jednostki podlegajqcej kontroli wi^zqce si? z realizacjq 
zadania okreslonego w ustawie. 

Zakresem kontroli kompleksowych - w dwoch przeprowadzonych w badanym 
okresie przypadkach - nie obj?to kwestii prawidlowosci wykorzystania dotacji 
celowych przyznanych jednostce na funkcjonowanie lub rozwoj jej 
infrastruktury. 

Dyrektor Wydzialu Polityki Spolecznej LUW wyjasnila, ze: Przeprowadzone 
kontrole kompleksowe nie obejmowaly kwestii prawidlowosci wykorzystania 
dotacji celowych przyznanych jednostce na funkcjonowanie lub rozwoj jej 
infrastruktury, gdyz kontrole dotyczqce spraw finansowych sq przeprowadzane 
przez Wydzial Budzetu i Finansow LUW^. Ponadto zgodnie z rozporzqdzeniem 
w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy spolecznej pracownicy 
przeprowadzajqcy kontrole w jednostkach organizacyjnych pomocy spolecznej 
powinni miec wymagane przepisami kwalifikacje. Pracownicy WPS zajmujqcy 

23 W zadnej z dwocti Jednostek obj^lycti kontrolq^kompleksow^ w 2018 r., nie przeprowadzono w tym 
roku kontroli finansowej realizowanej przez Wydzial Budzetu i Finansow LUW. 
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siq budzetem pomocy spolecznej nie posiadajq kwalifikacji okreslonych tym 
rozporz^dzeniem. Trudno byioby pozyskac pracownikow posiadajqcych 
kwalifikacje okreslone tym rozporzqdzeniem i jednoczesnie posiada}£\cych 
wedzq z zakresu finansow publicznych. 

Zaznaczyc nalezy ze podczas kontroli i wizytacji pracownicy WPS badajq 
takze Stan realizacji programow naprawczych, na Wore jednostki samorzqdu 
teiytorialnego otrzymujq dotacjq z budzetu pahstwa. Nie jest badana tyiko 
prawidlowosc zapisow ksiqgowych, ujqcie kwot w planie wydatkow, czyli 
sprawy ksiqgowo-budzetowe, gdyz w tym zakresie pracownicy nie posiadaj^ 
odpowiednich kwalifikacji. 

(akta kontroli str. 446-449) 

3. Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 rozporz^dzenia w sprawie srodowiskowych domow 
samopomocy, kierownik domu jest odpowiedzialny za opracowanie m.in. planu 
pracy domu na kazdy rok, w uzgodnieniu z wojewod^. 

Wojewoda Lubuski nie uzgodnil planu pracy na 2016 r. sds przedtozonego do 
uzgodnienia przez POW Jntegracja" w Krosnie Odrzanskim, 

Dyrektor Wydzialu Polityki Spolecznej LUW wyjasnila, ze brak odpowiedzi 
wynikat z obszernosci dokumentacji i podpi§cia si? planow pracy do innej 
sprawy. Kierownik osrodka przeslal bowiem jednym pismem sprawozdania 
z dzialalnosci domu za 2015 r. oraz plany pracy na 2016 r. Ponadto, ww. 
dokumentacja wplyn^la do Urz^du 15.02.2016 r., a wi§c w okresie 
sprawozdawczym i rozliczeniowym. W tym czasie jednostki organizacyjne 
pomocy spolecznej sporz^dzaj^ rozne sprawozdania jednorazowe, resortowe, 
a terminy ich przedtozenia cz^sto si? nakiadaj^. 

(akta kontroli str. 450--527) 

ocENAczASTKowA Nadzor nad funkcjonowaniem srodowiskowych domow samopomocy sprawowany 
byl przez Wojewod? Lubuskiego mi?dzy innymi w formie kontroli poszczegolnych 
domow planowych - kompleksowych, jak i doraznych - obejmujq^cych wybrane 
zagadnienia merytoryczne, a takze wizytacji i ogl?dzin. Liczba oraz zakres 
przeprowadzonych kontroli kompleksowych nie odpowiadala wymogom 
wynikaj^cym z rozporz^dzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy spolecznej, 
ktorych spelnienie jednak przy obecnym stanie kadrowym bylo niemozliwe. 
Wojewoda dokonywal ponadto rzetelnej analizy rocznych sprawozdan z dzialalnosci 
sds, sporz^dzano dokument stanowi^cy analiz? standardow osiqgni?tych przez sds 
w wojewodztwie lubuskim oraz wyniki monitoringu wykorzystania miejsc i czasu 
usiug. 
Wojewoda Lubuski prawidlowo i rzetelnie uzgadnial dokumenty organizacyjne 
osrodkow (programy dzialalnosci, plany pracy oraz regulaminy organizacyjne). 
Wyj^tek stanowilo omylkowe nieuzgodnienie planu pracy jednego sds, jednak 
w ocenie NIK byla to nieprawidlowosc o charakterze incydentalnym, wynikaj^ca 
z przeoczenia. 

IV. Wnioski 
W zwi^zku ze stwierdzonymi nieprawidlowosciami, Najwyzsza Izba Kontroli, na 
podstawie art, 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia nast?puj^ce wnioski: 

Wnioski ^ Egzekwowanie od jst obowi^zku dolqczania do wniosku o dofinansowanie 
zadan inwestycyjnych zwiqzanych zrozwojem infrastruktury sds programow 
inwestycyjnych, 
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Prawo zgtoszenia 
zastrzezeti 

Obowi^zek 
poinformowania 
NIK 0 sposobie 

wykonania wnioskow 

3. 

Podj^cie dzialan zmierzaj^cych do zapewnienia realizacji kontroli 
kompleksowych w stopniu wynikaj^cym z § 5 ust. 2 rozporz^dzenia Ministra 
Polityki Spolecznej w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy spolecznej. 

Przeprowadzanie kontroli kompleksowych sds w zakresie obejmuj^cym 
wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegaj^cej kontroli 
wlq^zqce si§ z realizacji zadania. 

V. Pozostate informacje i pouczenia 
Wystqpienie pokontrolne zostalo sporz^dzone w dwoch egzemplarzach; jeden dia 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysluguje 
prawo zgloszenia na pismie umotywowanych zastrzezert do wyst^ienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzezenia zglasza si§ 
do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Gorze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK prosz? o poinformowanie Najwyzszej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystcipienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wnioskow pokontrolnych oraz o podj^tych dzialaniach lub przyczynach niepodj^cia 
tych dziatan. 

W przypadku wniesienia zastrzezen do wystqpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy si? od dnia otrzymania uchwaly o oddaleniu 

-zastrzezen-W-calosciJub-zmlenionegowyst^ienia pokontrolnego. 

Zielona Gora, 26 kwietnia 2019 r. 

Kontroler 

Andrzej Misa 

specjalista kontroli pahstwowej 

podpis 

Najwyzsza Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Gorze 

p.o. Dyrektora 
Wlodzimierz Stobrawa 

podpis 
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