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I. Dane identyfikacyjne 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale, ul. Tkaczowa 134, 36-040 
Boguchwała1 

 

Andżelika Nowak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale, 
od dnia 1 kwietnia 2015 r. 

Od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 11 stycznia 2019 r. funkcję dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale w zastępstwie pełniła Gabriela Gajdek. 

 

Działania ośrodka pomocy społecznej podejmowane w celu udzielenia pomocy 
osobom bezdomnym zmierzające do ich usamodzielnienia 

 

Lata 2016-2018. Badaniami kontrolnymi zostały objęte również działania i zdarzenia, 
z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed i po tym okresie 

 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 

 

Magdalena Gierlak, starszy inspektor k.p., upoważnienie do kontroli nr LRZ/8/2019 
z 7 stycznia 2019 r.  

 (akta kontroli str.1-3) 

 

                                                      
1 Dalej: MOPS. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontroler 



 

3 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli MOPS nie był w pełni organizacyjnie 
przygotowany do wykonywania zadań dotyczących udzielania tymczasowego 
schronienia osobom bezdomnym. Spowodowane to było niezawarciem stosownych 
umów z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w tym zakresie 
czy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Do dnia 31 grudnia 
2018 r. MOPS nie zapewnił schronienia we wszystkich przewidzianych w art. 48a 
ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej4 formach, tj. 
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi5, w noclegowni 
i ogrzewalni, a do dnia 21 października 2018 r. także w schronisku dla osób 
bezdomnych. 

Przygotowanie postępowania przetargowego na zakup usługi zapewnienia 
tymczasowego schronienia w schronisku nastąpiło z naruszeniem zasad 
wynikających z – obowiązującego w MOPS – Regulaminu zamówień publicznych6, 
tj. bez określenia szacunkowej wartości zamówienia oraz sporządzenia wniosku 
o wszczęcie postępowania przetargowego. 

Niezgodne z przepisem art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej umowa na 
zakup usługi w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym7 zawierała 
zapisy dopuszczające egzekwowanie należności za pobyt w schronisku 
bezpośrednio od osób bezdomnych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami MOPS skierował do schroniska dla osób 
bezdomnych jedną osobę, wydając w tym zakresie stosowne decyzje. Decyzje 
zawierały obligatoryjne elementy i zostały poprzedzone przeprowadzeniem przez 
pracowników socjalnych rzetelnych wywiadów środowiskowych. Jednak pomimo 
obowiązku wynikającego z art. 108 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, MOPS 
w kontrakcie socjalnym podpisanym z tą osobą nie zawarł zapisów 
ukierunkowanych na wzmocnienie jej aktywności i samodzielności życiowej, 
zawodowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 

1. Działania ośrodka pomocy społecznej podejmowane 
w celu udzielenia pomocy osobom bezdomnym 
zmierzające do ich usamodzielnienia 

1. MOPS zapewnił od dnia 22 października 2018 r.8 możliwość udzielenia 
tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, w jednej z czterech form 
przewidzianych art. 48a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. w schronisku dla 
osób bezdomnych. 

(akta kontroli str. 4-6) 

Zgodnie z zapisami art. 48a ust. 1 i 4, art. 17 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 110 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej zobowiązane są m.in. do 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm., dalej: ustawa o pomocy społecznej. 
5 Od dnia 11 maja 2018 r. 
6 Regulamin udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro z dnia z dnia 23 lutego 2018 r., dalej Regulamin zamówień publicznych. 
7 Umowa na zakup usługi w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym nr MOPS.431.5.2018 z dnia 

22.10.2018 r.,  
8 Umowa na zakup usługi w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym nr MOPS.431.5.2018 z dnia 

22 października 2018 r. 
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zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym przez przyznanie 
tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla 
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w noclegowni i w ogrzewalni. 

W okresie objętym kontrolą, MOPS nie zapewnił realizacji obowiązku tymczasowego 
schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi9 oraz 
w noclegowni i ogrzewalni, a do dnia 21 października 2018 r. również w schronisku 
dla osób bezdomnych. 

Jak wyjaśniła Andżelika Nowak – dyrektor MOPS oraz Gabriela Gajdek – była 
dyrektor MOPS, brak działań w celu zapewnienia gotowości do udzielenia 
tymczasowego schronienia poprzez zawarcie stosownych umów/porozumień 
spowodowany był niezidentyfikowaniem osób bezdomnych na terenie gminy 
Boguchwała. Pracownicy socjalni znali teren objęty ich działalnością, mieli wiedzę 
o osobach tam przebywających jak również byli w stałym kontakcie z podopiecznymi 
MOPS i nigdy nie zgłaszali zapotrzebowania na taką formę pomocy. Gabriela 
Gajdek wyjaśniała ponadto, że pomimo braku porozumień/umów, gdy zaistniała 
incydentalna konieczność zapewnienia tymczasowego schronienia, MOPS 
stosownie do potrzeb i zaistniałych okoliczności, podjął działania określone w art. 17 
ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 48a. Jedną osobę bezdomną umieszczono na okres 5 dni 
w schronisku, a drugiej nieposiadającej statusu osoby bezdomnej na okres 67 dni 
zapewniono schronienie w noclegowni.  

(akta kontroli str. 7-12) 

W lutym 2018 r. MOPS podjął działania zmierzające do zawarcia porozumienia 
międzygminnego z Gminą Miastem Rzeszów w przedmiocie realizacji zadania 
publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu 
schronienia osobom bezdomnym, których gmina Boguchwała była ostatnim 
miejscem zameldowania na pobyt stały. Gmina Miasto Rzeszów zadanie to 
realizowała przy wsparciu Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata 
Alberta, prowadzącego schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Rzeszowie 
i bezdomnych kobiet w Racławówce (miejscowość położona na terenie gminy 
Boguchwała). Z uwagi na konieczność ponoszenia przez MOPS opłaty za tzw. 
gotowość do przyjęcia osób bezdomnych do ww. schronisk, zawarcie porozumienia 
nie doszło do skutku. 

(akta kontroli str. 27) 

2. Realizację zadania dotyczącego udzielania tymczasowego schronienia 
w schronisku dla osób bezdomnych Gmina Boguchwała przekazała Towarzystwu 
Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy10. Zlecenie ww. zadania nastąpiło 
w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych11 
(art. 4 pkt 8), z zastosowaniem zasad określonych w Regulaminie zamówień 
publicznych, wprowadzonym zarządzeniem dyrektora MOPS z dnia 
23 lutego 2018 r.  

Postępowanie na zakup usługi w zakresie zapewnienia schronienia osobom 
bezdomnym zostało przeprowadzone w dniu 12 lipca 2018 r. w trybie rozpoznania 
cenowego przez Gabrielę Gajdek – ówczesną dyrektor MOPS (tryb postępowania 
przewidziany w Regulaminie zamówień publicznych dla zamówień o wartości 
szacunkowej powyżej 2 000 zł netto do 4 000 zł netto). Nastąpiło to bez uprzedniego 
określenia szacunkowej wartości zamówienia oraz sporządzenia wniosku 
o wszczęcie procedury przetargowej. Nie miało to jednak wpływu na wybór 
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 
                                                      
9 Od dnia 11 maja 2018 r. 
10 Dalej: Schronisko. 
11 Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. 
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- Koło w Dębicy, które zaproponowało najniższą kwotę za wykonanie usługi. 
Deklarowało prowadzenie schroniska i noclegowni, zarówno dla kobiet i mężczyzn, 
zlokalizowane było w bliskiej odległości od gminy Boguchwała (około 50 km) oraz 
nie pobierało opłat za tzw. gotowość do udzielenia schronienia. 

Stosownie do postanowień §§ 3 i 4 pkt 1 Regulaminu zamówień publicznych, 
wszczęcie procedury udzielania zamówienia w MOPS następowało poprzez 
złożenie przez pracownika merytorycznego pisemnego wniosku do dyrektora 
MOPS, który po uzyskaniu potwierdzenia przez głównego księgowego o pokryciu 
wydatku na ten cel w planie rzeczowo-finansowym, zatwierdzał ww. wniosek. 
Działania te powinny zostać poprzedzone dokonaniem szacunku wartości 
zamówienia, udokumentowanym w formie notatki. 

(akta kontroli str. 13-26) 

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie ww. postępowania była 
Gabriela Gajdek – ówczesna dyrektor kontrolowanej jednostki, która wyjaśniła, że 
dokonała oszacowania wartości zamówienia, lecz ze względu na nadmiar zadań 
i obowiązków służbowych nie zostało to udokumentowane. Podczas działań 
zmierzających do zawarcia porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów w zakresie 
zapewnienia tymczasowego schronienia nabyto wiedzę o wysokości stawek za 
pobyt osób bezdomnych w placówkach tymczasowego schronienia. Mimo 
niezidentyfikowania na terenie gminy Boguchwała osób bezdomnych, założono, 
że  w okresie zimowym udzielenia schronisku w schronisku dla osób bezdomnych 
może wymagać osoba, która z tej formy pomocy skorzystała w lipcu 2017 r.  

(akta kontroli str. 28-32) 

Umowa dotycząca zapewnienia schronienia osobom bezdomnym zawarta ze 
Schroniskiem zabezpieczała interesy MOPS, tj. zawierała zapisy o nieponoszeniu 
przez MOPS żadnych kosztów za tzw. gotowość Schroniska do udzielenia 
schronienia, a jedynie za faktyczny pobyt osób skierowanych z terenu gminy 
Boguchwała. Odpłatność miała być obliczana proporcjonalnie do liczby dni pobytu 
osób bezdomnych w miesiącu, w stosunku do miesięcznego kosztu pobytu 
wynoszącego 1 000 zł za jedną osobę. Ponadto w umowie zapisano, że Schronisko 
zobowiązane było zapewnić miejsca dla czterech osób bezdomnych oraz świadczyć 
szeroki zakres usług dotyczących aktywizacji osób bezdomnych. 

(akta kontroli str. 4-6) 

Umowa na zakup usługi w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym12 
obejmowała również świadczenie tymczasowego schronienia w noclegowni oraz 
zawierała deklaracje o spełnieniu przez przedmiotowy obiekt standardów 
określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla 
osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 
i ogrzewalni13. Prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło w Dębicy, 
Anna Wójcik wyjaśniła, że Towarzystwo nie prowadziło noclegowni w myśl art. 48 
ustawy o pomocy społecznej, a jedynie udzielało bezpłatnych noclegów 
w pomieszczeniach należących do Schroniska tj. na dostawkach w pokojach 
i pomieszczeniach wspólnych np. świetlicy. Dodała również, że skoro Schronisko, 
w którym znajdowały się miejsca noclegowe spełniało standardy to tym bardziej 
zostały spełnione standardy dla budynku noclegowni (standardy dla schronisk są 
wyższe niż dla noclegowni). Zapisy dotyczące noclegowni zostały błędnie 
sformułowane i nie powinny znaleźć się w przedmiotowej umowie. 

                                                      
12 nr MOPS.431.5.2018 z dnia 22.10.2018 r. 
13 Dz.U. 2018 r., poz. 896. 
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(akta kontroli str. 123-126) 

Gabriela Gajdek – była dyrektor MOPS wyjaśniła, że przed zawarciem 
przedmiotowej umowy, MOPS nie dokonał sprawdzenia potencjału Schroniska do 
udzielenia schronienia osobom bezdomnym w ilości i formie określonej w umowie 
na zapewnienie schronienia, jak również możliwości i środków do prowadzenia 
działań aktywizujących. Informację i gwarancje w tym zakresie otrzymano, w czasie 
rozmowy telefonicznej, od Prezes Schroniska. 

(akta kontroli str. 28-32) 

MOPS kontynuował w 2019 r. realizację zadania dotyczącego udzielania 
tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych przy wsparciu 
Schroniska na podstawie umowy zawartej w dniu 21 grudnia 2018 r. W dniu 
15.01.2019 r. aneksowano ww. umowę poprzez usunięcie zapisów dotyczących 
udzielenia schronienia w noclegowni prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. 
Św. Brata Alberta - Koło w Dębicy. 

Natomiast w toku kontroli NIK, podjął działania mające na celu zapewnienia 
schronienia również w formie schroniska z usługami opiekuńczymi oraz noclegowni 
i ogrzewalni, jednakże żaden podmiot nie wykazał chęci do świadczenia tego typu 
usług. 

(akta kontroli str. 33-39) 

Na terenie gminy Boguchwała w latach 2016-2018 nie przebywała żadna osoba 
bezdomna. Przeprowadzony w lutym 2017 r. spis osób bezdomnych również 
potwierdził ten fakt. W czerwcu 2017 r. MOPS został poinformowany przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie o przebywaniu na terenie miasta 
Rzeszów osoby bezdomnej, której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały 
była miejscowość położona na terenie gminy Boguchwała. Ze względu na stan 
zdrowia wymagający hospitalizacji, osoba ta na okres oczekiwania na miejsce 
w szpitalu, została umieszczona decyzją MOPS w schronisku dla bezdomnych 
mężczyzn w Rzeszowie. 

W dniu 15 października 2018 r. ww. osoba zgłosiła się do MOPS, zwracając się 
o udzielenie pomocy poprzez umieszczenie w schronisku dla bezdomnych osób od 
dnia 1 listopada 2018 r. MOPS podjął stosowne działania i we wnioskowanym 
terminie umieścił ją w Schronisku. 

(akta kontroli str. 40, 119-122) 

3. W okresie objętym kontrolą, MOPS dla jednej osoby wydał łącznie dwie decyzje 
administracyjne kierujące do schroniska. Jedna decyzja została wydana w 2017 r. 
na okres 5 dni, a druga w 2018 r. na okres 61 dni. Decyzje zostały wydane przez 
ówczesnych kierowników MOPS, na podstawie upoważnień Burmistrza Gminy 
Boguchwała14 i zawierały obligatoryjne elementy wskazane w art. 107 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego15, w tym pouczenie 
dotyczące obowiązku, o którym mowa w art. 109 ustawy o pomocy społecznej. 
Każda decyzji została poprzedzona przeprowadzeniem przez pracowników 
socjalnych wywiadów środowiskowych, udokumentowanych w kwestionariuszach 
rodzinnego wywiadu środowiskowego, opracowanych zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

                                                      
14 Zarządzenie nr 125/2016  Burmistrza Boguchwały z dnia 28 lipca 2018 r., Zarządzenie nr 21.2018 Burmistrza 

Boguchwały z dnia 28 lutego 2018 r. 
15 Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. 
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Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu 
środowiskowego16. 

Nie wydano żadnej decyzji kierujących osoby bezdomne do schroniska z usługami 
opiekuńczymi.  

(akta kontroli str. 41-94) 

W jednym z dwóch przypadków wydania decyzji w sprawie skierowania do 
schroniska, osoba bezdomna odmówiła podpisania kontraktu socjalnego. Miało to 
miejsce w 2017 r., podczas umieszczenia osoby bezdomnej w schronisku (na okres 
5 dni) w związku z oczekiwaniem na przyjęcie do szpitala. W 2018 r. ww. osoba 
zawarła kontrakt socjalny, który został opracowany na wzorze stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 
2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego17.  

(akta kontroli str. 95-100) 

4. Kontrakt socjalny wskazywał działania, których podjęcie miało doprowadzić do 
osiągnięcia określonych celów, jednakże zostały one ujęte w sposób ogólnikowy, 
bez wskazania konkretnych zadań i terminów ich realizacji. Osoba bezdomna w celu 
wyjścia z bezdomności i uzyskania samodzielności życiowej, zobowiązana była do 
podjęcia działań polegających na polepszeniu kontaktów rodzinnych.  Z uwagi na 
brak zapisów wskazujących formę i czas realizacji postanowień kontraktu 
niemożliwe było rzetelne określenie stopnia i terminowości wykonania założonych 
działań oraz uzyskanych efektów. Ponadto nie dokonano oceny zawartego kontraktu 
po jego zakończeniu w dniu 31 grudnia 2018 r. 

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie kontraktu socjalnego i jego oceny była 
pracownik socjalna – P.B., która wyjaśniła, że braki formalne zostały popełnione 
przez przeoczenie, natomiast działania, które klient miał do zrealizowania zostały 
określone długoterminowo. Oceny kontraktu socjalnego nie dokonano z uwagi na 
dalszy pobyt osoby w schronisku i aktualność założonych celów. 

(akta kontroli str. 95-104) 

MOPS nie współpracował z placówką, do której skierował osobę bezdomną 
w zakresie świadczenia usług ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności 
społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. 
W kontrakcie nie wskazano obowiązków w tym zakresie dla pracowników MOPS. 

Jak wyjaśniła Kierownik MOPS Gabriela Gajdek, brak podjęcia współpracy 
spowodowany był wiekiem (70 lat) i stanem zdrowia osoby bezdomnej. Nadmieniła, 
że pracownik socjalny przeprowadzał z osobą bezdomną rozmowy telefoniczne 
dotyczące realizacji postanowień kontraktu. 

(akta kontroli str.105 -107) 

5. Zgodnie z art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący 
w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby 
nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na 
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Rada powiatu lub 
rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe 
zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych. 

                                                      
16 Dz. U. z 2017 r., poz. 1788. 
17 Dz.U. z 2010 r., Nr 218, poz. 1439. 
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Rada Gminy Boguchwała uchwałą18 z dnia 13 września 2018 r. ustaliła szczegółowe 
zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, która 
weszła w życie 19 października 2018 r.19, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 
2018 r. Zgodnie z § 2 ww. uchwały odpłatność za pobyt w placówce (na zasadach 
określonych w §§ 3 - 5 uchwały) ponosiły osoby, których dochód przekraczał kwoty 
kryterium dochodowego, wskazane w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

(akta kontroli str.108 -110) 

Umowa zapewnienia schronienia stanowiła, że osoba bezdomna, której dochód 
przekraczał kryterium dochodowe, ponosiła koszty odpłatności za pobyt 
w Schronisku, naliczane na zasadach określonych w Uchwale, natomiast pozostałą 
kwotę kosztu odpłatności dopłacał MOPS.  

Takie zapisy umowy20 zapewnienia schronienia pozostawały w sprzeczności 
z postanowieniami ustawy o pomocy społecznej oraz cyt. uchwały i umożliwiały 
egzekwowanie należności przez Schronisko bezpośrednio od osób bezdomnych. 

Jak wyjaśniła była Kierownik MOPS Gabriela Gajdek, zapis ten znalazł się 
w umowach na udzielenie schronienia przez niedopatrzenie. 

(akta kontroli str.4-6, 116-118) 

MOPS nie przyznał osobie bezdomnej zasiłku celowego na pokrycie kosztów pobytu 
w schronisku. 

(akta kontroli str.116-118) 

W dwóch decyzjach kierujących do schroniska MOPS zawarł postanowienie, że 
dana osoba bezdomna, ze względu na uzyskiwany dochód nie ponosi odpłatności 
za pobyt w placówce. 

(akta kontroli str. 45-48) 

Gmina Boguchwała w okresie objętym kontrolą, za pobyt osoby bezdomnej 
w schroniskach dla osób bezdomnych, poniosła wydatki w wysokości 2 000 zł. 

(akta kontroli str.111-115) 

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

 Niezapewnienie przez MOPS, w okresie objętym kontrolą, realizacji obowiązku 1.
udzielenia tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w schronisku dla 
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi21 oraz w noclegowni i ogrzewalni, 
a do dnia 21 października 2018 r. również w schronisku dla osób bezdomnych. 

 Wszczęcie postępowania przetargowego na zapewnienie schronienia osobom 2.
bezdomnym z pominięciem zasad określonych w Regulaminie zamówień 
publicznych. 

 Nierzetelne opracowanie kontraktu socjalnego. 3.

 Niedokonanie oceny kontraktu socjalnego. 4.

 Zawarcie w umowie na zapewnienie schronienia zapisów umożliwiających 5.
egzekwowanie przez Schronisko opłat za pobyt bezpośrednio od osób 
bezdomnych. 

                                                      
18 Uchwała Rady Miejskiej NR VII.776.2018 w Boguchwale z dnia 13 września 2018 r., dalej Uchwała. 
19 14 dni od opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
20 Umowa z dnia 22 października 2018 r.  
21 Od dnia 11 maja 2018 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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III. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 
 Kontynuowanie działań w celu zapewnienia tymczasowego schronienia 1.

osobom bezdomnym w schronisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi oraz w noclegowni i ogrzewalni. 

 Rzetelne opracowanie kontraktu socjalnego z osobą przebywającą 2.
w Schronisku. 

 Dokonanie oceny kontraktu socjalnego. 3.

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy 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 Rzeszowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 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. 

 

Rzeszów,   3    kwietnia, 2019 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Magdalena Gierlak 

Starszy inspektor k.p. 
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Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 

p.o. Dyrektora 

Wiesław Motyka 
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