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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/17/058 - "Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym"

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Agnieszka Solecka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr
LGD/101/2017 z 01 września 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Urząd Miejski w Kartuzach, ul. gen. Hallera 1, 83-300 Kartuzy (dalej: "Urząd")

Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Miasta Kartuzy (dalej: "Burmistrz")
(dowód: akta kontroli str. 3)

II. Ocena kontrolowanej działalności1
Gmina miejsko - wiejska Kartuzy (dalej: "Gmina") w latach 2015 - 2017 (I półrocze)
podejmowała działania skierowane do dzieci i młodzieży, propagujące zdrowy tryb
życia i przestrzegające przed skutkami spożywania alkoholu oraz innych środków
uzależniających. W tym zakresie Gmina współpracowała z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wspierała finansowo szkoły.
W Urzędzie nie podejmowano działań zmierzających do rozpoznania stanu zdrowia
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz nie przeprowadzano analizy i oceny
lokalnych potrzeb zdrowotnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do
świadczeń opieki zdrowotnej. Nierozeznanie potrzeb i stanu zdrowia dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym uniemożliwiło opracowanie, realizację oraz ocenę
efektów programów polityki zdrowotnej, tj. realizację zadań, należących zgodnie
z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej2,
do zadań własnych gminy.
W Urzędzie nie podejmowano działań na rzecz tworzenia warunków do udzielania
profilaktycznych świadczeń zdrowotnych uczniom w szkołach, m.in. dotyczących
zapewnienia dostępu do gabinetów szkolnych wszystkim uczniom.

Stwierdzono również:
- brak dokumentu strategicznego w zakresie polityki zdrowotnej Gminy Kartuzy,

który powinien być punktem wyjścia do opracowania i wdrażania programów
profilaktycznych,

- brak szkoleń z zakresu ochrony i promocji zdrowia pracowników
odpowiedzialnych za realizację zadań w tym zakresie.

1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiemie utrudnione, albo taka ocena nie
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.
2 Dz. U z 2016 r. poz. 1793 ze zm.
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Opis sianu
faktycznego

III. Wyniki kontroli
1. Organizacja opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
w wieku szkolnym.
1.1 W Regulaminie Organizacyjnym3 Urzędu zadania w zakresie ochrony zdrowia
zostały przypisane Pełnomocnikowi ds. rozwiazywania problemów alkoholowych
(dalej: "Pełnomocnik"). Ze sprawozdań składanych dwa razy w roku przez
Pełnomocnika wynikało, że:
- realizował zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązań
Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
oraz przedkładał Burmistrzowi kwartalne analizy i sprawozdania z realizacji
ww. programów,
- prowadził profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, również dla
dzieci i młodzieży,
- wspomagał działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- współdziałał z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność
w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom
społecznym.
Do zadań Pełnomocnika należało również prowadzenie spraw z zakresu ochrony
i promocji zdrowia, w tym analiza potrzeb zdrowotnych, prowadzenie działań
profilaktyczno - promocyjnych, w tym opracowywanie programów profilaktycznych
na podstawie oceny epidemiologicznej i stanu zdrowia mieszkańców i profilaktyki
uzależnień.

(dowód: akta kontroli str. 4-111)

Pełnomocnik wyjaśnił, że analizy potrzeb zdrowotnych oraz prowadzenie działań
profilaktyczno-promocyjnych realizował w oparciu o zagadnienia ujęte w "Gminnych
Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii".
Ocena zaspokojenia potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży została ujęta w ww.
Programach na podstawie analiz przedkładanych przez szkoły.

W latach 2015-2017 Pełnomocnik, jak i inni pracownicy Urzędu Miejskiego, nie byli
kierowani na szkolenia z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Pełnomocnik nie odbył
żadnych szkoleń w zakresie ochrony zdrowia, a członkowie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyli pięć szkoleń dotyczących
praktycznych aspektów funkcjonowania Komisji i motywowania do leczenia (ostatnie
w 2015 r.).

(dowód: akta kontroli str. 112-118, 743-745, 764-807)

1.2 W latach 2015-2017 (do 30 czerwca) w Urzędzie nie odnotowano wpływu skarg
i wniosków mieszkańców dotyczących sprawowania opieki zdrowotnej nad dziećmi
i młodzieżą w wieku szkolnym. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia,
w okresie objętym kontrolą, nie była przedmiotem audytu, kontroli wewnętrznej, jak
też kontroli zewnętrznych.

(dowód: akta kontroli str. 511-519, 523-523)

3 Zarządzenie nr 97/2014 Burmistrza Kartuz z 10 września 2014 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w
Kartuzach (obowiązujący do 31 maja 2015 r.) i Zarządzenie nr 66/2015 z 28 maja 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kartuzach zmienione Zarządzeniem nr 133/2016 z 31 października 2016 r. w sprawie
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kartuzach (obowiązujący do zakończenia kontroli).
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1.3 Realizacja programów polityki zdrowotnej skierowanej do dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym nie była przedmiotem zainteresowania radnych, ich interpelacji,
dyskusji na posiedzeniach Komisji i na sesjach Rady Miejskiej. W uchwale4

budżetowej na 2016 rok zabezpieczono środki, w kwocie 10 tys. zł, na program
polityki zdrowotnej dotyczący wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV). Projekt
programu dotyczył przeprowadzenia badań przesiewowych na obecność przeciwciał
wirusa HCV i skierowany był do osób dorosłych. Program ten nie został
zrealizowany z uwagi na informację z Agencji Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji o powstawaniu ujednoliconych dokumentów dających samorządom
możliwość tworzenia na ich podstawie programów zdrowotnych.

(dowód: akta kontroli str.511-519, 733-742 )

1.4 Gmina Kartuzy nie posiadała wieloletniego planu polityki zdrowotnej
i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych, o którym mowa w celu operacyjnym
12 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-20155 Aktywizacja jednostek
samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia
społeczeństwa.

(dowód: akta Kontroli str.511-522)

W pkt. 2.11 obowiązującej w badanym okresie "Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy
Kartuzy do roku 2020"6 (dalej: "Strategia"), w ramach diagnozy sytuacji społeczno-
gospodarczej Gminy, wymieniono placówki ochrony zdrowia mające swoje siedziby
na terenie Gminy Kartuzy, działające w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym
Funduszem Zdrowia (dalej: "NFZ"). W celu strategicznym "rozwój kapitału ludzkiego
i kapitału społecznego" jako cel operacyjny określono m.in. zmniejszenie skali
wykluczeń i patologii społecznych. Zadania tego celu miały być realizowane poprzez
"Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kartuzy na lata
2014 - 2020"7 i "Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii" na lata 2015, 2016 i 2017. Wśród celów wyznaczonych
w ramach Strategii wskazano rozwój infrastruktury świetlic terapeutycznych
i środowiskowych. W ramach corocznego monitorowania określono, że zadania były
w trakcie realizacji, jako zadania ciągłe.

(dowód: akta kontroli str.119-203)

1.5 W Urzędzie nie gromadzono danych o stanie zdrowia populacji w wieku
szkolnym, nie sporządzano analiz, jak również nie dokonywano oceny stanu zdrowia
dzieci i młodzieży, w celu programowania opieki zdrowotnej nad uczniami.
Urząd dysponował jedynie informacją o populacji dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym objętych opieką pielęgniarki szkolnej lub higienistki - odpowiednio: 4.374
w 2015 r. (tj. 13,1% mieszkańców Gminy), 4.395 w 2016 r. (tj. 13,4%) i 4.279
w I półroczu 2017 r. (tj.13,1 %).

Dopiero w trakcie kontroli uzyskano od podmiotów działających na terenie Gminy
informacje dotyczące:
a) populacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym objętych:
- opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (dalej: "POZ") - która wyniosła
odpowiednio: 4.409 w 2015 r., 5.287 w 2016 r. i 5.544 w 2017 r.
b) liczby lekarzy POZ:

4 Uchwala nr XIV/195/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kartuzy na rok 2016.
5 Załącznik do uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r.
6 Uchwala nr XVI/257/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia dokumentu
,Aktualizacja Strategii ROZWOjuGminy Kartuzy do roku 2020', zmieniona uchwałą nr XJ125/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 2 do dokumentu pn. ,Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Kartuzy
do 2020 roku'.
7 Uchwala nr VII/83/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 29 kwietnia 2015 r.
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- w 2015 r. łącznie 41 lekarzy (w tym 7 ze specjalizacją medycyny rodzinnej
i 8 pediatrii), tj. na jednego lekarza przypadało średnio 106 dzieci;
- w 2016 r. łącznie 43 lekarzy (w tym 8 ze specjalnością medycyny rodzinnej
i 8 pediatrii), tj. na jednego lekarza przypadało średnio 123 dzieci;
- w I półroczu 2017 r. łącznie 43 lekarzy (w tym 7 ze specjalnością medycyny
rodzinnej i 8 pediatrii), tj. na jednego lekarza przypadało średnio 128 dzieci.
c) liczby gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, która wyniosła
10 dla każdego z badanych lat, z czego siedem z nich znajdowało się na terenie
sześciu szkół, a trzy w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej8 (dalej:
"NZOZ") działających na terenie Gminy; w pozostałych sześciu szkołach nie było
gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
d) liczby gabinetów lekarza POZ, która wynosiła 20 dla każdego z badanych lat.
W badanym okresie nie było publicznych gabinetów na terenie Gminy Kartuzy,
a wszystkie niepubliczne gabinety lekarza POZ udzielały świadczeń w ramach
umów podpisanych z NFZ. W szkołach, dla których Gmina była organem
prowadzącym, nie było gabinetów stomatologicznych.

(dowód: akta kontroli str. 527-534, 563-565)

1.6 Gmina nie udzielała wsparcia finansowego dla 12 szkół, dla których była
organem prowadzącym w zakresie przygotowania gabinetów profilaktyki zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej, prac remontowo-modernizacyjnych lub zakupu aparatury
i doposażenia tych gabinetów. Nie udzielała również innego wsparcia związanego
z tworzeniem warunków do udzielania profilaktycznych świadczeń zdrowotnych
uczniom w szkołach. W sześciu9 szkołach znajdował się gabinet profilaktyki
zdrowotnej.

Urząd nie składał wniosków o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
ponieważ nie spełniał warunków formalnych do uzyskania tych środków1o.

Urząd w badanym okresie dofinansował zakupy sprzętu dla Powiatowego Centrum
Zdrowia sp. z 0.0. w Kartuzach (dalej: "PCZ"). Z informacji uzyskanych od
Ordynatora Oddziału Chirurgii PCZ wynika, że sprzęt ten nie był wykorzystywany do
opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

W trakcie kontroli Urząd wystąpił do Wojewody o dotację na wyposażenie gabinetów
profilaktyki zdrowotnej11 w kwocie 87,1 tys. zł (po 6,7 tys. zł dla każdego
z 13 gabinetów). Do dnia zakończenia kontroli nie uzyskał odpowiedzi w tej sprawie.

(dowód: akta kontroli str. 286-289, 331-350, 501-513,
525,751-763,825-832)

1.7 W badanym okresie w Gminie obowiązywały roczne programy współpracy
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (dalej: "organizacje
pozarządowe"), stanowiące załączniki do uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach na
poszczególne lata 2015-201712. Uchwały zostały podjęte w terminie i zawierały
wszystkie informacje określone wart. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

8 NZOZCentrumMedyczne,Kaszuby'sp.z 0.0. w Kartuzachi NZOZCentrumMedyczneśw.Łukasza.
9 W sześciuszkołachznajdowałosię siedemgabinetów,w jednejszkole(po połączeniuSzkołypodstawoweji Gimnazjum)
znajdowałysiędwagabinety.
10 Wydatkibieżącebyłyniższeodpozyskanejsubwencji.
11 Na podstawieart. 6 ust.3ustawyz dnia 15września2017r. o szczególnychrozwiązaniachzapewniającychpodstawę
jakościi dostępnościświadczeńopiekizdrowotnej(Dz.U. z 2017r.poz.1774).
12 Nr XLV/579/2014 z 8 paździemika2014 r. w sprawieprzyjęciaRocznegoprogramuwspółpracyGminy Kartuzy
z organizacjamipozarządowymioraz podmiotami,o którychmowawart. 3 usl. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia2003 r.
o działalnościpożytku publicznegoi o wolontariacie,prowadzącymidziałalnośćpożytku publicznegona rok 2015,
nrXIII/171/2015 z dnia 27 paździemika2015 r. w sprawieprzyjęciaRocznegoprogramuwspółpracyGminyKartuzy
z organizacjamipozarządowymioraz podmiotami,o którychmowawart. 3 usl. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia2003 r.
o działalnościpożytku publicznegoi o wolontariacie,prowadzącymidziałalnośćpożytku publicznegona rok 2016
i nrXXVI/328/2016z dnia 30 listopada2016 r. w sprawieprzyjęciaRocznegoprogramuwspółpracyGminyKartuzy
z organizacjamipozarządowymioraz podmiotami,o którychmowawart. 3 usl. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia2003 r.
o działalnościpożytkupublicznegoi o wolontariacie,prowadzącymidziałalnośćpożytkupublicznegonarok2017.
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o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie13 (dalej: "ustawa o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie").

W ww. programach jako cel główny wskazano odpowiednio: budowĘłnie partnerstwa
pomiędzy Gminą Kartuzy i organizacjami, a w efekcie pełne zdiagnozowanie
i skuteczne zaspokojenie potrzeb społecznych przez wspólną realizację konkretnych
zadań publicznych.
Cele szczegółowe ww. programów zakładały:
- wspieranie przez władze Gminy, wartościowych przedsięwzięć podejmowanych

przez organizacje w ramach ich statutowej działalności,
- uzyskiwanie przez władze Gminy pomocy ze strony organizacji, poprzez

uzupełnianie działań komplementarnymi działaniami tych organizacji,
- efektywniejsze wydatkowanie środków publicznych,
- umocnienie poczucia podmiotowości mieszkańców,
- wspomaganie i edukowanie lokalnych liderów,
- prowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców.

(dowód: akta kontroli str.398-426)

Jako priorytetowe zadania publiczne, które należało wspierać środkami z budżetu,
www.programachwskazanom.in.:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej (program na 2016 r.),
- ochrony i promocji zdrowia (program na 2017 r.).
Na realizację zadań publicznych objętych tymi programami zlecanych organizacjom
pozarządowym, wyłonionym w trybie konkursu ofert, zaplanowano: 871,0 tys. zł
w 2015 r., 930,0 tys. zł. w 2016 r. i 1.055,0 tys. zł w 2017 r. i wykorzystano
odpowiednio: 821,1 tys. zł, 925,7 tys. zł i 653,4 tys. zł (do 30 czerwca).

(dowód: akta kontroli str.398-426, 808-813)

Realizacja ww. celów i zadań w zakresie szeroko rozumianej opieki zdrowotnej
skierowana była do wszystkich mieszkańców Gminy, w tym do dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym. I tak:

- w 2015 r. zostały złożone 43 wnioski o dotację w zakresie promowania sportu
i 18 wniosków w zakresie profilaktyki uzależnień, przyznano odpowiednio 40 i 15
dotacji na kwotę 789,2 tys. zł. Realizowane działania polegały m.in. na organizacji
pikniku integracyjnego "Trzeźwo na wesoło i po kaszubsku" (2,3 tys. zł), "Serce dla
serca" idea promowania zdrowego trybu życia (1,7 tys. zł i ok. 700 uczestników),
zajęcia edukacyjne z zakresu zdrowego stylu życia, zachowania bezpieczeństwa
i udzielania pierwszej pomocy dla dzieci (3,0 tys. zł i 194 uczestników), organizacji
wypoczynku letniego (4,0 tys. zł),
- w 2016 r. zostało złożonych 45 wniosków o dotację w zakresie promowania
sportu i 22 wniosków w zakresie profilaktyki uzależnień, przyznano odpowiednio 42
i 17 dotacji na kwotę 880,0 tys. zł. Realizowane działania polegały m.in. na
organizacji pikniku integracyjnego (2,0 tys. zł), Spartakiady "Sport to siła! Krew to
zdrowie! Każdy z Kartuz ci to powie!" (1,0 tys. zł i ok. 40 uczestników), organizacji
wypoczynku letniego (15 tys. zł),
- w 2017 r. zostało złożonych 44 wniosków o dotację w zakresie promowania
sportu i 19 wniosków w zakresie profilaktyki uzależnień, przyznano odpowiednio
43 i 14 dotacji na kwotę 957,6 tys. zł. Zaplanowano organizację: wypoczynku
letniego (16 tys. zł).

(dowód: akta kontroli str.427-446)

13 Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm.
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Ustalone
nieprawidłowości

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

1. Nie przeprowadzano analizy i oceny potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym, pomimo takiego obowiązku wynikającego z art. 6 pkt 2 ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej, zgodnie z którym zadania władz publicznych
w zakresie zapewnienia równ.ego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej obejmują
w szczególności analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących
ich zmiany.

2. Nie rozpoznawano potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy,
a w szczególności stanu zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, pomimo że
stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do
świadczeń opieki zdrowotnej należy rozpoznanie potrzeb zdrowotnych i stanu
zdrowia mieszkańców gminy jako działanie poprzedzające opracowanie, realizację
i ocenę efektów programów polityki zdrowotnej.

Burmistrz wyjaśnił, że dane dotyczące stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym w zakresie uzależnień uzyskano ze szkół, które wykonywały
diagnozy i analizy problemu związanego z używaniem alkoholu i środków
psychoaktywnych.

(dowód: akta kontroli, str. 511-519, 561-726)
Zdaniem NIK, rozpoznanie potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców
Gminy wyłącznie o dane dotyczące problemu związanego z używaniem alkoholu
i środków psychoaktywnych jest niewystarczające, gdyż nie umożliwia uzyskania
pełnej wiedzy w tym zakresie.

3. Gmina nie udzielała wsparcia sześciu szkołom, dla których była organem
prowadzącym, związanego z wydzieleniem i wyposażeniem gabinetów profilaktyki
zdrowotnej. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty14 i z art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Prawo oświatowe15 do zadań statutowych szkoły publicznej należy zapewnienie
uczniom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej spełniającego szczegółowe wymagania, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, oraz wyposażonego w sprzęt, o którym mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej, tj. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej16.

Z wyjaśnienia Burmistrza wynika, że w pozostałych sześciu szkołach nie było
warunków lokalowych, aby wydzielić osobny gabinet profilaktyki zdrowotnej.
We wszystkich szkołach odbywały się dyżury pielęgniarek w udostępnionych przez
dyrektorów pomieszczeniach zapewniających dyskretne warunki do
przeprowadzenia koniecznych badań i rozmów.

(dowód: akta kontroli str. 326-374, 525, 751-755)

W wyniku kontroli podjęto działania zmierzające do zapewnienia odpowiednio
wyposażonych gabinetów profilaktyki zdrowotnej, występując do Wojewody
Pomorskiego o udzielenie dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

14 Oz.U z 2016r. poz. 1943,ze zm. (obowiązującej do 31sierpnia 2017r.).
15 Dz. U z 2017r. poz. 59,ze zm. (obowiązującej od 1września 2017r.).
16 Dz. U. z 2016r. poz. 86,ze zm.
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Uwagi dotyczące
badanej działalności

1. Gmina Kartuzy nie posiadała dokumentu o charakterze strategicznym w zakresie
lokalnej polityki zdrowotnej, wskazującym pożądane kierunki działań i ewentualnie
zdefiniowane cele do osiągnięcia. Nie sporządzono również wieloletniego planu
polityki zdrowotnej i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych, o którym mowa w celu
operacyjnym 12 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 Aktywizacja
jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia
społeczeństwa.

Zdaniem NIK, punktem wyjścia do opracowywania i wdrażania programów polityki
zdrowotnej powinna być lokalna polityka zdrowotna, uwzględniająca m.in. dane
z zakresu demografii, epidemiologii oraz informacje o zasobach systemu ochrony
zdrowia wraz z ich oceną społeczną. Polityka ta powinna również odnosić się do
zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych.

Skutkiem braku strategicznego dokumentu w zakresie polityki zdrowotnej, było
nieopracowywanie programów polityki zdrowotnej oraz niemożliwość oceny, w jakim
stopniu realizowane działania przyczyniały się do zaspokojenia istotnych potrzeb
zdrowotnych ogółu mieszkańców (w sytuacji gdy były realizowane jakiekolwiek
działania przez Gminę lub we współpracy z Gminą np. z organizacjami
pozarządowymi) .

Ponadto NIK zwraca uwagę, że w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata
2007-2015 r. (w części IV cel operacyjny 12) założono aktywizację m.in. jednostek
samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz zdrowia
społeczeństwa. Jednym z oczekiwanych efektów jego realizacji do 2015 r. było
posiadanie przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego wieloletnich planów
polityki zdrowotnej i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych.

Burmistrz wyjaśnił, że w Gminie nie sporządzono dokumentu strategicznego
w zakresie polityki zdrowotnej, gdyż uznano iż nie jest to konieczne, z uwagi na
posiadane Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także Roczne programy współpracy
z organizacjami rządowymi.

(dowód: akta kontroli, str. 535-542, 561-565, 814-822)

Zdaniem NIK, jednostki wszystkich szczebli administracji samorządowej są
zobowiązane do opracowywania, realizacji i oceny efektów programów polityki
zdrowotnej wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia
mieszkańców, zgodnie z art. 7-9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

2. W latach 2015-2017 Pełnomocnik jak i inni pracownicy Urzędu nie byli kierowani
na szkolenia z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Pełnomocnik nie odbył żadnych
szkoleń w zakresie ochrony zdrowia, a członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych odbyli pięć szkoleń dotyczących zakresu pracy Komisji
(ostatnie w 2013 r.), z których żadne nie dotyczyło problemów zdrowotnych dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym.

Burmistrz wyjaśnił, że działania prozdrowotne zostały przypisane Pełnomocnikowi
ze względu na szeroką wiedzę wynikającą ze współpracy w zakresie szeroko
rozumianej profilaktyki uzależnień.

(dowód: akta kontroli str.576-563, 727-732)

NIK zauważa, że wskazywana przez Burmistrza w wyjaśnieniach szeroka wiedza
związana z profilaktyką dotyczącą uzależnień nie została potwierdzona żadnymi
szkoleniami w tym zakresie. Ponadto Pełnomocnik nie odbył żadnych szkoleń
w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
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Opis stanu
faktycznego

Gmina podejmowała działania skierowane do dzieci i młodzieży, propagujące
zdrowy tryb życia i przestrzegające przed skutkami spożywania alkoholu oraz innych
środków uzależniających. W tym zakresie Gmina współpracowała z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wspierała finansowo szkoły.
Zadania z ww. zakresu zostały przypisane w Urzędzie jednej osobie, która nie
uczestniczyła w szkoleniach z zakresu ochrony zdrowia. W przyjętej Strategii
Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 nie przewidziano działań, polegających na
wykrywaniu i identyfikowaniu potrzeb zdrowotnych mieszkańców oraz zmierzających
do poprawy ich zdrowia. W Urzędzie nie opracowano strategicznego dokumentu w
zakresie lokalnej polityki zdrowotnej. W Urzędzie nie dokonywano analizy i oceny
potrzeb zdrowotnych mieszkańców oraz czynników powodujących ich zmiany.
Podejmowane działania prozdrowotne skierowane do dzieci i młodzieży ograniczały
się do realizacji programów profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem
uzależnieniom oraz propagowania zdrowego stylu życia w zadaniach realizowanych
we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Zakres świadczeń medycznych udzielanych dzieciom
i młodzieży w wieku szkolnym.
2.1. W Urzędzie nie opracowano i nie realizowano programu polityki zdrowotnej
wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych oraz stanu zdrowia dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym.

Na terenie Gminy podejmowane były inne działania prozdrowotne, realizowane
w ramach 57 projektów (20 w 2015 L, 20 w 2016 i 17 w 2017 r.), skierowane do
dzieci i młodzieży.
W projektach realizowanych i finansowanych przez Urząd wzięło udział 2.934 dzieci,
a łączne dofinansowanie wyniosło 12,0 tys. zł. I tak:
- "Świat pełen zagrożeń" zajęcia profilaktyczne, w kolejnych latach wzięło w nim
udział 220 dzieci w 2015 L, 232 dzieci w 2016 r. i 298 dzieci w 2017 L,
a dofinansowanie wyniosło odpowiednio: 0,7 tys. zł, 1,0 tys. zł i 1,0 tys. zł,
- spektakle profilaktyczne/warsztaty/pogadanki, w których w 2015 L wzięło udział
120 dzieci i w 2016 r. 116 dzieci, a dofinansowanie w'yniosło odpowiednio 1,0 tys. zł
i 0,8 tys. zł,
- w 2015 r. w programie "Jesteśmy Różni=Jesteśmy Równi" wzięło udział 634
dzieci, a dofinansowanie wyniosło 3,0 tys. zł,
- w 2016 L W programie "Żyjemy zdrowo - nie nałogowo" wzięło udział 655 dzieci,
a dofinansowanie wyniosło 2,0 tys. zł"
- w 2017 L W programie "Nałogom się nie damy, bo swój rozum mamy" wzięło
udział 659 dzieci, a dofinansowanie wyniosło 2,5 tys. zł.

W szkołach, dla których Gmina jest organem prowadzącym, realizowane były
profilaktyczne programy zdrowotne z opieki stomatologicznej, finansowane przez
Ministerstwo Zdrowia, NFZ, Adliner Sp. z 0.0. i Szwajcarski Program Współpracy17:
- w 2015 L w czterech szkołach - fluoryzacja zębów, która objęła 904 dzieci oraz
w dwóch szkołach - pogadanki i zajęcia edukacyjne dla 77 dzieci;
- w 2016 r. w pięciu szkołach - fluoryzacja zębów, która objęła 964 dzieci oraz
w jednej szkole - zajęcia edukacyjne dla 33 dzieci;
- w 2017 r. w pięciu szkołach - fluoryzacja zębów, która objęła 943 dzieci oraz
w jednej szkole - zajęcia edukacyjne dla 36 dzieci.

17 Szwajcarski Program Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii EuropejskieVSWISS Crtibution/Ministerslwo
Zdrowia/Gdański Uniwersytet Medyczny.
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Ustalone
nieprawidłowości

Informacje o programach rozpowszechniano m.in. w szkołach za pośrednictwem
dyrektorów, nauczycieli, pielęgniarek szkolnych, a także w formie wywieszonych do
publicznej wiadomości plakatów i ogłoszeń.
W Urzędzie nie posiadano informacji na temat kosztów realizacji programów
z zakresu opieki stomatologicznej.
Burmistrz wyjaśnił, że Gmina nie wspierała szkół, dla których jest organem
prowadzącym, w tworzeniu w szkołach gabinetów stomatologicznych, gdyż nie
zgłaszano potrzeb w tym zakresie i konieczności ich tworzenia.

(dowód: akta kontroli str. 318-325, 520-522, 543-560,596-614)

2.2. Działania podejmowane przez Gminę wpisywały się w założenia Regionalnego
Programu Strategicznego "Zdrowie dla Pomorzan", w zakresie promocji zdrowia
oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

(dowód: akta kontroli str. 814-817)

2.3. Wydatki poniesione na dotacje dla organizacji pożytku publicznego zostały
poniesione zgodnie z zasadami należytego gospodarowania środkami publicznymi.
Dotacje zostały przyznane18 zgodnie z zasadami określonymi wart. 11-17 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Sprawozdania zostały złożone
zgodnie z terminem określonym wart. 18 ust. 1 i zawierały wszystkie wymagane
informacje określone wart. 18 ust. 4 ww. ustawy. Dotacje zostały wykorzystane
w kwocie 13,9 tys. zł, a zwrot niewykorzystanych środków nastąpił w terminie
określonym w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego. Zapisy zawartych
umów z organizacjami pozarządowymi zawierały postanowienia umożliwiające
przeprowadzenie kontroli w zakresie wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem
udzielonej dotacji.

(dowód: akta kontroli str.447-500, 814-822)

2.4. Urząd zawarł również dwie umowy na wykonywanie w latach 2016 i 2017 zadań
wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych, w zakresie m.in.: pomocy terapeutycznej i psychologicznej dla
członków rodzin z problemem alkoholowym, pomocy w zakresie profilaktycznych
oddziaływań edukacyjnych i informacyjnych dla młodzieży szkolnej. Gmina
wydatkowała z tego tytułu po 3,0 tys. zł w każdym roku.

Gmina zawarła z Powiatem Kartuskim dwa porozumienia samorządowe w sprawie
powierzenia przez Gminę zadań w zakresie świadczenia usług dla osób
uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin. Dotacja celowa w kwocie19

6,5 tys. zł przeznaczona była na dofinansowanie zatrudnienia terapeuty do spraw
uzależnień. Z konsultacji skorzystało 37 osób poniżej 18 roku życia.

(dowód: akta kontroli str.204-285, 290-317, 375-397 )

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:
W Urzędzie nie realizowano zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt.1
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, tj. nie opracowano i nie realizowano
programu polityki zdrowotnej wynikającego z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych
i stanu zdrowia mieszkańców gminy.

18 Badaniem objęto trzy dotacje (po jednej z 2015,2016 i 2017 roku) na łączną kwotę 14,0 tys. zł: Pomorski Oddział Okręgowy
PCK w Gdańsku projekt Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby - zajęcia edukacyjne z zakresu zdrowego stylu życia,
zachowania bezpieczeństwa i udzielania pielWszej pomocy dla dzieci, Stowarzyszenie dla Borowa projekt Chrońmy dzieci
i młodzież przed uzależnieniami, Kartuskie Centrum Caritas projekt Wakacje z Bogiem.
19 W 2016 roku - 3,5 tys. zł, a w 2017 r. - 3 tys. zł.
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Opis stanu
faktycznego

Burmistrz wyjaśnił, że Gmina realizowała zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej
w oparciu o informacje podmiotów leczniczych i innych placówek, tworząc
i realizując Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Skupiono uwagę na ww. programach,
gdyż w nich wskazano główne obszary do realizacji, w tym promocję zdrowia. Brak
informacji oraz sygnałów od społeczeństwa, jak i instytucji zajmujących się
rozpoznawaniem potrzeb zdrowotnych mieszkańców i ich stanu zdrowia, a także
zawiłości proceduralne i brak systemowych uregulowań, negatywnie wpływają na
realizację polityki zdrowotnej.

(dowód: akta kontroli str.520-522, 561-565)

Zdaniem NIK, ograniczenie się do realizacji programów dotyczących rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii nie zapewniło równego
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Gmina dofinansowywała szkoły w zakresie profilaktyki uzależnień. W szkołach dla
których Gmina jest organem prowadzącym realizowanych było 57 projektów
z zakresu ochrony i promocji zdrowia, a także profilaktyki zdrowotnej w ramach
wykonywania zadań własnych. Gmina nie realizowała własnego programu polityki
zdrowotnej skierowanego do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

3. Działania w ramach systemu opieki zdrowotnej nad
dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.
3.1. W Urzędzie nie dokonywano oceny funkcjonowania systemu opieki
profilaktycznej nad uczniami w szkole, gdyż dyrektorzy szkół sprawowali nadzór nad
realizacją zadań w tym zakresie przez NZOZ PRO-MED2o. Urząd nie otrzymał
żadnej informacji świadczącej, że działania pielęgniarki szkolnej oraz zakres
wykonywanych przez nią świadczeń nie były zgodne z wymaganiami wynikającymi
z przepisów.

(dowód: akta kontroli str. 746-750)

3.2. W latach 2015-2017 nie dokonywano analizy efektów programów polityki
zdrowotnej, realizowanych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w tym okresie,
ani innych programów21, czy działań, ponieważ - jak wyjaśnił Burmistrz - nie
dostrzegał takiej konieczności.

(dowód: akta kontroli str.746-750)

3.3. W Urzędzie nie oceniano skuteczności podejmowanych działań poprzez
porównanie faktycznego udziału dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z planowaną
wielkością grupy docelowej, do której był adresowany, gdyż - jak wyjaśnił Burmistrz
- uznano to za zbędne.

(dowód: akta kontroli str.746-750)

3.4. W okresie objętym kontrolą nadzór nad realizacją programów polityki
zdrowotnej adresowanych do dzieci i młodzieży, prowadzonych w szkołach,
sprawowali dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych. Urząd kontrolował
realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez analizę
dokumentów księgowych załączonych do sprawozdań. Kontrolę merytoryczną - jak
wyjaśnił Burmistrz - dokonywano, w zależności od charakteru zadania, poprzez
analizę materiałów dokumentujących realizację zadania załączonych do
sprawozdań, bądź udział w spotkaniach podsumowujących realizację zadań.

(dowód: akta kontroli str.746-750,825-828)

20 NZOZ PRO-MED Krystyna Pruska
21 Dotyczy programów profilaktycznych realizowanych w szkołach przez inne podmioty lub szkoły.

11



Wnioski pokontrolne

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

3.5. W badanym okresie nie sprawowano nadzoru merytorycznego oraz nie
przeprowadzano, w szkołach i podmiotach leczniczych, kontroli profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, gdyż - jak wyjaśnił
Burmistrz - nie zgłaszano nieprawidłowości w działalności placówek oraz nie
zaobserwowano potrzeb do prowadzenia kontroli.

(dowód: akta kontroli str.746-750)

3.6. Urząd nie współpracował z konsultantami krajowymi, wojewódzkimi
i Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ (dalej: "POW"), w zakresie w zakresie
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, ponieważ - jak wynika z wyjaśnienia
Burmistrza - nie było takiej potrzeby. W okresie objętym kontrolą Urząd nie otrzymał
z ww. instytucji informacji o ustaleniach kontroli. Urząd nie posiadał informacji
o kontrolach konsultantów krajowych, wojewódzkich i POW NFZ w szkołach czy
podmiotach leczniczych.

(dowód: akta kontroli str. 746-750,825-828)

W Urzędzie nie dokonywano oceny funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej,
w tym opieki profilaktycznej nad uczniami w szkole i nie wdrażano działań
doskonalących ten system. Nie przeprowadzano również oceny skuteczności
i efektów podejmowanych działań na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym oraz nie sprawowano nadzoru i nie przeprowadzano
kontroli wykonywanych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

IV. Wnioski
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli22, wnosi o:

1) przeprowadzenie rzetelnej analizy i oceny potrzeb zdrowotnych dzieci
i młodzieży Gminy w wieku edukacyjnym oraz czynników powodujących ich zmiany;

2) podjęcie działań mających na celu sporządzenie dokumentu o charakterze
strategicznym w zakresie polityki zdrowotnej w Gminie, wskazującego pożądane
kierunki działań oraz cele do osiągnięcia;

3) opracowanie i realizowanie programów polityki zdrowotnej uwzględniających
zaspokojenie potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży w oparciu o wyniki
przeprowadzonej analizy;

4) tworzenie warunków umożliwiających wszystkim uczniom korzystanie z gabinetu
profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole.

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 Gdańsku.

22 Dz. U. z 2017 L, poz. 524
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Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie
wykorzystania uwag i 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.

Gdańsk, dnia A?J listopada 2017 r . Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor
l- ~I

\I\I/CEDY.REKTOR DELEGATURY
NAJWYZSZEJ IZBY KONTROLI

...................Jt~~
TerfMlipi§;awicka

Kontroler
Agnieszka Solecka

specjalista kontroli państwowej

tL~L_
.......~.~ , , .

Podpis
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