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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231 poz. 1701, ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza 

Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Zakliczynie („GOPS”) kontrolę skuteczności i prawidłowość realizacji 

programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” w latach 2006-2009.  

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole podpisanym 

w dniu 20 listopada 2009 r. i omówione na naradzie pokontrolnej w dniu 27 listopada 2009 r., 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje Pani Kierownik niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację przez GOPS zadań określonych 

ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa 

w zakresie doŜywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.), pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości i uchybień opisanych w dalszej części niniejszego wystąpienia. 

1. W ocenie NIK w Gminie nie podjęto wystarczających działań do zmierzających do 

realizacji celów Programu w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieŜy poprzez 

ograniczanie zjawiska niedoŜywienia oraz upowszechniania zdrowego stylu Ŝywienia. 

W latach 2006-2008 i w I półroczu 2009 r. pomocą w ramach Programu objętych było 

298, 272, 196 i 192 rodziny, co stanowiło odpowiednio: 69%, 67%, 56% i 64% 

wszystkich rodzin objętych pomocą socjalną w Gminie. Liczba osób objęta Programem 
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malała w badanym okresie z 1.796 w 2006 r. do 1.024 w 2008 r. i w I półroczu 2009 r. 

(42%). 

Pomoc w formie posiłków zapewniono dzieciom i młodzieŜy w placówkach 

oświatowych oraz jednej rodzinie, której posiłki donoszone były ze stołówki szkolnej. 

W latach 2006-2008 i w I półroczu 2009 r. doŜywianie zorganizowano we wszystkich 

dziewięciu placówkach oświatowych, których organem załoŜycielskim jest Gmina, przy 

czym pełny obiad zapewniono w 3 placówkach, posiłek jednodaniowy w dwóch, 

a w czterech placówkach posiłki „śniadaniowe” (bułki, droŜdŜówki, kanapki, jogurty). 

Finansowano teŜ doŜywianie dzieci uczących się w szkołach na terenie gmin ościennych 

i młodzieŜy ponadgimnazjalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie. 

Szczególnie negatywnie na tym tle, przedstawia się brak jakiegokolwiek urozmaicenia 

posiłków śniadaniowych wydawanych w Szkole Podstawowej w Faściszowej, gdzie za 

kaŜdym razem, niezmiennie, składają się one wyłącznie z 2 szt. droŜdŜówek. W ocenie 

NIK, w Gminie nie podjęto działań w celu zapewnienia gorącego posiłku we wszystkich 

szkołach, a tym samym wyeliminowania posiłków w formie droŜdŜówek, co było 

sprzeczne z celami Programu. ZauwaŜyć jednak naleŜy, Ŝe w trakcie kontroli NIK 

w Gminie podjęto działania, w wyniku których od 2010 r. doŜywianiem w formie 

gorącego posiłku mają być objęte wszystkie szkoły.  

W kontrolowanym okresie GOPS nie podejmował działań zmierzających do objęcia 

pomocą w formie gorącego posiłku jak największej liczby dzieci i młodzieŜy szkolnej, 

na co wskazuje przede wszystkim: 

− nieobjęcie pomocą w formie posiłków dzieci z sześciu rodzin o niskich dochodach, 

które po wygaśnięciu dotychczasowych świadczeń nie złoŜyły nowego wniosku 

o przyznanie świadczenia, a GOPS nie wszczął w sprawie postępowania z urzędu 

w trybie art. 102 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej; 

− nieprzyznanie posiłków dwójce dzieci. I tak: decyzją GOPS5023/328/08 

z 15 września 2008 r. przyznano świadczenie na 3 dzieci, mimo Ŝe wniosek dotyczył 

4 dzieci, a decyzją GOPS5023/216/08 z 12 września 2008 r. świadczenie przyznano 

5 dzieciom, mimo Ŝe wniosek dotyczył 6 dzieci. Pomimo, iŜ w wywiadach 

środowiskowych zaznaczono, Ŝe rodzice rezygnują z posiłków dla tych dzieci, to 

jednak w ocenie NIK takie działanie GOPS jest sprzeczne z zasadami Programu 

i pomocy społecznej. 

NajwyŜsza Izba Kontroli zwraca taŜ uwagę, na brak zapewnienia doŜywiania dzieci 

i młodzieŜy na szerszą skalę w okresie wakacyjnym, zwłaszcza w sytuacji, gdy część 
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z nich pochodzi z rodzin o dochodzie znacznie niŜszym od kryterium, ustalonego w art. 8 

ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362). Wśród 

analizowanych 45 rodzin dzieci korzystających z posiłków w szkołach, aŜ 23 rodziny 

posiadały dochód na osobę poniŜej 75 % kryterium wynikającego z ustawy o pomocy 

społecznej. Po raz pierwszy w sierpniu 2009 r. pomocą w formie zasiłków objęto 10% 

rodzin, z których dzieci były doŜywiane w szkołach w II półroczu roku szkolnego 

2008/2009, przyznając im zasiłki w łącznej wysokości 4.110 zł. 

Pomoc osobom dorosłym udzielana była w ramach Programu wyłącznie w formie 

zasiłków celowych, ze względu na trudności w zapewnieniu gorącego posiłku, wynikające 

przede wszystkim z duŜego rozproszenia w osób potrzebujących i braku odpowiednich 

punktów gastronomiczno-restauracyjnych w Gminie. 

2. W ocenie NIK skuteczność realizacji Programu w zakresie długofalowego działania dla 

poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieŜy poprzez ograniczanie zjawiska niedoŜywienia 

oraz upowszechnianie zdrowego stylu Ŝywienia w gminie nie moŜe być oceniona jako 

właściwa. Wynika to przede wszystkim z braku gminnej strategii osiągnięcia załoŜonych 

Programem celów, jak równieŜ jego monitorowania i kontroli. 

Ośrodek nie podejmował Ŝadnych czynności o charakterze kontrolnym w odniesieniu 

do jakości wykonywanych usług w zakresie sporządzania i wydawania posiłków 

w placówkach oświatowych. 

Kontrola jakości Ŝywienia dzieci i młodzieŜy szkolnej w Gminie, przeprowadzona na 

zlecenie NIK w trzech szkolnych stołówkach zapewniających całodzienne Ŝywienie bądź 

pełne obiady, na podstawie jadłospisów i dokumentów rozchodu produktów 

Ŝywnościowych w jednej dekadzie czerwca i września 2009 r. wykazała niedobory wielu 

podstawowych składników poza sodem, którego udział w posiłkach był wielokrotnie 

przekroczony (2÷7 razy). O braku naleŜytego - zgodnego z zaleceniami racjonalnego 

Ŝywienia - zbilansowania posiłków świadczą m. in.: realizacja normy energii posiłków 

(kcal) na poziomie od 74 % w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie –

do 115 % w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach, przy 

jednoczesnych niedoborach np. wapnia (23÷47 % normy), czy węglowodanów ogółem 

(52÷89 %) oraz istotnych odchyleniach od zalecanych norm zawartości wielu witamin 

(np. od 42 % normy witaminy A w posiłkach wydawanych w stołówce Zakliczynie do 

417 % normy tej witaminy w posiłkach wydawanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Paleśnicy). Ponadto w odniesieniu do poddanych specjalistycznej analizie posiłków 

często wskazywano na brak dostatecznej ilości świeŜych warzyw i owoców. 
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Przeprowadzona równocześnie przez słuŜby sanitarne kontrola pod względem sanitarnym 

i prawidłowego zorganizowania procesu przygotowania posiłków wykazała, Ŝe 

wprawdzie wszystkie trzy stołówki zostały ocenione jako zgodne z wymaganiami, jednak 

tylko jedna z nich w pełni odpowiadała wymaganiom. W odniesieniu do stołówki przy 

Zakliczynie odnotowane zostały uchybienia w stosowaniu systemu HACCP, zaś w 

odniesieniu do stołówki w Filipowicach stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły stanu 

technicznego obiektu, niedociągnięć w dokumentacji sanitarnej oraz braku opracowania i 

wdroŜenia zasad systemu HACCP, a takŜe brak próbek kontrolnych posiłków (co 

skutkowało nałoŜeniem na osobę odpowiedzialną mandatu karnego w wysokości 100 zł). 

Nieprawidłowości nie stwierdzono w trakcie kontroli warunków i organizacji wydawania 

posiłków w trzech placówkach oświatowych, które to kontrole przeprowadzone zostały na 

zlecenie NIK przez dysponującą upowaŜnieniem Pana Burmistrza pracownicę Urzędu 

Miejskiego. NIK zwraca jedynie uwagę na niezbyt estetyczny wygląd umeblowania sal 

jadalnych mieszczących się w świetlicach Zespołu Szkół w Zakliczynie i Szkoły 

Podstawowej w StróŜach. 

3. Wyniki analizy postępowania GOPS wobec 46 rodzin objętych pomocą w ramach 

Programu w 2008 r. i w I półroczu 2009 r. świadczą, Ŝe postępowania te prowadzono 

(z wyjątkiem jednego) na podstawie wniosków zainteresowanych. Postępowania 

prowadzono rzetelnie i terminowo, a pomoc przyznawano wyłącznie osobom 

spełniającym ustawowe kryteria, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, zgodnie 

z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w 

sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672, ze zm.).  

Wysokość zasiłków celowych na zakup Ŝywności ustalano w 2008 r. w oparciu 

o przyjętą stawkę Ŝywieniową w wysokości 5 zł dziennie na osobę, a w 2009 r. 2,60 zł – 

po zmianie zasad finansowania Programu przyjętych w porozumieniu zawartym na ten 

rok z Wojewodą Małopolskim. 

ZastrzeŜenia NIK budzi ujmowanie w kalkulacjach kwot zasiłków celowych 

przyznanych na zakup Ŝywności – dzieci, które w tym samym czasie korzystały 

z posiłków sfinansowanych w ramach Programu. Było to sprzeczne z § 6 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie programu wieloletniego „Pomoc 

państwa w zakresie doŜywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 ze zm.), który stanowił Ŝe 

pomoc w formie zasiłku celowego moŜna przyznać w przypadku braku moŜliwości 

zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione 

z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną. ZawyŜenie kwot tak skalkulowanych zasiłków 
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dotyczyło 9 decyzji wydanych w grudniu 2008 r. i w I półroczu 2009 r. i oszacowane 

zostało na łączną kwotę  co najmniej 1.337,60 zł.  

4. Wykazane w sprawozdaniu z realizacji Programu za 2006 r. i 2008 r. koszty jego 

realizacji w wysokości 226,2 tys. zł i 276,1 tys. zł były zgodne z ewidencją księgową. 

Natomiast koszt realizacji Programu według ewidencji księgowej w 2007 r. wynosił 205,6 

tys. zł i był większy o 14 tys. zł od kosztu wykazanego w sprawozdaniu i o 4,6 tys. zł od 

kosztu określonego w porozumieniu z Wojewodą Małopolskim. Udział dotacji z budŜetu 

państwa w sfinansowaniu wydatków związanych z Programie w latach 2006-2008 

stanowił odpowiednio: 53,5%, 41,8% i 55,8%. 

NIK natomiast negatywnie ocenia rzetelność sprawozdań z realizacji Programu na 

terenie Gminy, sporządzanej przez GOPS, której adresatem był Wojewoda Małopolski. 

Liczne błędy i wzajemna niezgodność danych zawartych w róŜnych rodzajach 

sprawozdań, powoduje brak dostatecznie wiarygodnego źródła informacji o ilościowych 

efektach Programu. I tak np.: w sprawozdaniu do Wojewody Małopolskiego za 2008 r. nie 

wykazano osoby dorosłej korzystającej z zasiłku celowego, a w sprawozdaniu za I 

półrocze 2009 r. wykazano siedem takich przypadków, podczas gdy zasiłki przyznano 

dzieciom. Ponadto, w sprawozdaniu tym liczbę posiłków w formie jednego dania 

wykazano jako „0”, podczas gdy posiłki takie wydawano w trzech placówkach 

oświatowych Gminy. 

5. Analiza rozliczeń GOPS z dziesięcioma placówkami oświatowymi z terenu Gminy 

realizującymi w ramach Programu doŜywianie w formie posiłków w okresie maj-czerwiec 

i wrzesień 2009 r. na łączną kwotę 41,6 tys. zł nie wykazała nieprawidłowości. Posiłki 

rozliczano według zasad przyjętych w pisemnych umowach. Stwierdzono jednak, Ŝe 

stosowane aktualnie w czterech szkołach jednostkowe stawki za posiłek odbiegają 

(od 0,10 do 0,90 zł) od stawek zapisanych w odpowiednich umowach, zawartych z nimi 

przez GOPS. Umowy te pomimo upływu niemal 4 – 5 lat od momentu ich podpisania oraz 

wielokrotnego zmieniania przez dyrekcje szkół stawek rozliczeniowych nie były 

nowelizowane. 

W latach 2006-2009 odnotowano stopniowy wzrost średniego kosztu wytworzenia 

jednego posiłku z 1,84 zł w 2006 r. przez 3,73 zł (dla 2008 r.) do 2,71 zł w I półroczu 

2009 r., tj. o 47,3 %. Na zwiększenie średniego jednostkowego kosztu posiłku w roku 

2008 zasadniczy wpływ miały stawki rozliczeniowe posiłków w ramach Programu 

przyjęte dla trzech stołówek szkolnych uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/127/07 z dnia 

27 grudnia 2007 r. w wysokości od 3,60 zł do 4,40 zł, tj. dwukrotnie większe niŜ w 
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przypadku pozostałych uczniów. W ocenie NIK ustalenie kosztu posiłku dla osób 

objętych Programem w oparciu o tzw. „wsad do kotła” oraz koszty działalności stołówki 

szkolnej było sprzeczne z art. 67a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), który stanowił, Ŝe: „do opłat 

wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa 

w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych 

wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki”. PowyŜsze mogło skutkować, od dnia 

wejścia w Ŝycie ww. uchwały tj. 1 stycznia 2008 r., rozliczeniem dotacji z budŜetu 

państwa na realizację Programu w wysokości większej od naleŜnej.  

NIK ocenia negatywnie opisany powyŜej sposób ustalenia zasad rozliczenia, z uwagi 

zarówno na nieuzasadnione zróŜnicowanie kategorii uczniów korzystających z posiłków 

w szkole, jak i wynikające z takiego zróŜnicowania skutki finansowe.  

 

Przedstawiając powyŜsze uwagi i oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1) RozwaŜenie organizacyjnych moŜliwości zwiększenia skali pomocy udzielanej 

w ramach Programu dla dzieci i młodzieŜy w okresie wakacyjnym, a takŜe pomocy 

dla spełniających ustawowe kryteria osób dorosłych. 

2) Przyznawanie zasiłków celowych na zakup Ŝywności wyłącznie w przypadku 

zaistnienia okoliczności wskazanych w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. 

3) Wszczynanie z urzędu postępowań w sprawie objęcia rodziny doŜywianiem, 

w przypadku gdy OPS posiada informacje, Ŝe kwalifikuje się ona do objęcia 

Programem, ale nie występuje z takim wnioskiem. 

4) Rzetelne sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu kierowanych do Wojewody 

Małopolskiego. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, zwraca się o przedstawienie przez Panią Kierownik, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania 

uwag i wykonania wniosków oraz o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 

przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani prawo zgłoszenia na piśmie, do 
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Dyrektora Delegatury NIK w Krakowie, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag 

i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji, o którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK.  

 
 


