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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 Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Brzesku („MOPS”) 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 6 listopada 2009 r. przez dyrektora MOPS i omówione w tym dniu na naradzie 

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

o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację przez MOPS 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.), mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości skutkujących niezadowalającym poziomem skuteczności realizacji celów 

Programu w zakresie: długofalowego działania w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci 

i młodzieŜy poprzez ograniczanie zjawiska niedoŜywienia oraz upowszechniania zdrowego 

stylu Ŝywienia. 

1. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania MOPS zmierzające do 

przeciwdziałania zjawisku niedoŜywienia, poprzez objęcie w ramach Programu pomocą 
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w formie gorącego posiłku maksymalnej liczby dzieci i młodzieŜy w placówkach 

oświatowych.  

Pomocą na podstawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 

państwa w zakresie doŜywiania” – zgodnie z przyjętą w gminie strategią socjalną - objęto 

wyłącznie dzieci i młodzieŜ uczęszczającą do placówek oświatowych.  

W wyniku dobrej współpracy MOPS z dyrektorami placówek oświatowych, którzy 

informowali MOPS o rodzinach wymagających wsparcia socjalnego oraz realizacji 

uchwały Rady Miasta Brzesko z 25 stycznia 2006 r. o podwyŜszeniu kryterium 

dochodowego, od którego moŜe być przyznana pomoc do 200%, pomocą w latach 2006-

2008 i w I półroczu 2009 r. objęto 1091, 984, 928 i 700 uczniów. Spadek liczby osób 

objętych programem wynika przede wszystkim ze spadku liczby uczniów w szkołach oraz 

wzrostu dochodu w rodzinach, przy utrzymującym się na tym samym poziomie od 

października 2006 r. kryterium dochodowym w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.).   

Liczba dzieci i młodzieŜy objętych Programem korzystająca z pomocy w formie 

gorącego posiłku objęto wzrosła z 93% w 2006 r. do 95% w 2008 r. Pozostali uczniowie 

korzystali z doŜywiania w formie kanapek i droŜdŜówek w 3 szkołach. W 2009 r. liczba  

dzieci i młodzieŜy korzystających z gorącego posiłku jeszcze się zwiększy, gdyŜ we 

wrześniu 2009 r. uruchomiono stołówkę w Szkole Podstawowej w Buczu.  

ZastrzeŜenia NajwyŜszej Izby Kontroli budzi jednak fakt niezapewnienia doŜywiania 

dzieci i młodzieŜy w okresie wakacyjnym. Dofinansowanie przez MOPS w tym okresie 

kosztów kolonii i półkolonii dotyczy niewielkiej liczby dzieci i młodzieŜy objętej 

programem i nie przekracza zazwyczaj okresu dwóch tygodni. Zaledwie 5 z 47 dzieci 

z objętych analizą NIK rodzin korzystających w latach 2008-2009 z doŜywiania, 

skorzystało z dofinansowania wypoczynku w okresie wakacyjnym. 

Na doŜywianie dzieci i młodzieŜy w placówkach oświatowych wydatkowano w latach 

2006-2008 i w I półroczu 2009 r. odpowiednio: 242.933 zł, 224.879 zł, 226.761 zł 

i 134.167 zł, z czego 49,5%, 53,4%,  55,6% i 44,8% stanowiła dotacja z budŜetu państwa. 

Ponadto z własnych środków gminy pokryto koszt modernizacji, remontów i wyposaŜenia 

14 stołówek szkolnych, przeznaczając na ten cel 585.627 zł. 

Programem nie objęto natomiast dzieci do 7 roku Ŝycia, które nie uczęszczają do 

przedszkola oraz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 

ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie ze strategią pomocy socjalnej w gminie osoby te 



 
 

3 

objęte były pomocą ze środków własnych gminy, przeznaczając w szczególności w latach 

2006-2008: 

− 435.322 zł na zasiłki celowe na pokrycie podstawowych potrzeb, w tym zakup 

Ŝywności,  

− 140.000 zł na funkcjonowanie dostępnej wszystkim potrzebującym jadłodajni Caritas 

w Brzesku, 

− 23.440 zł na talony na Ŝywność. 

Osoby potrzebujące kierowano teŜ po pomoc rzeczową w formie produktów 

Ŝywnościowych do Caritas w Brzesku, prowadzącego dystrybucję Ŝywności z Banku 

śywności. W latach 2007-2008 i w I półroczu 2009 r. rozdysponowano w ten sposób 230 

ton produktów Ŝywnościowych.  

 W ocenie NIK działania powyŜsze są zasadne i gospodarne, przy czym nie zapewniają 

posiłku wszystkim osobom znajdujących się w sytuacjach wskazanych w art. 7 ustawy 

o pomocy społecznej. Kontrola wykazała, Ŝe w 7 rodzinach, w których dochód na osobę 

nie przekraczał 351 zł (100% kryterium dochodowego) pomocą w ramach Programu 

objęto tylko 11 osób (dzieci i uczniowie), a 28 osób pozostałych członków rodziny nie 

udzielono Ŝadnej pomocy, poza tzw. „pracą socjalną”, tj. poinformowaniu o moŜliwości 

uzyskania pomocy Ŝywnościowej z Caritas. I tak, np.: 

− w pięcioosobowej rodzinie o dochodzie 221,23 zł na osobę, decyzją  5023/91/1/09 

przyznano pomoc w postaci posiłków dla dwójki dzieci w okresie od 5 stycznia do 19 

czerwca 2009 r., pomocą nie objęto jednego dziecka w wieku przedszkolnym 

i rodziców; 

− pięcioosobowej rodzinie o dochodzie 293,61 zł na osobę, decyzją nr 5023/117/3/08 

przyznano pomoc w postaci posiłków dla trójki dzieci, w okresie od 1 września do 31 

grudnia 2008 r., pomocą nie objęto rodziców, w tym osoby niezdolnej do pracy 

i oczekującej na świadczenie pielęgnacyjne. 

W opinii NIK zasadnym jest rozwaŜnie objęcia Programem osób dorosłych i dzieci do 

7 roku Ŝycia (które nie uczęszczają do przedszkola) z rodzin znajdujących się 

w najgorszej sytuacji materialno-bytowej. 

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

w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieŜy poprzez ograniczanie zjawiska 

niedoŜywienia oraz upowszechnianie zdrowego stylu Ŝywienia w gminie nie jest 

właściwa, a działania w tym zakresie realizowane od października 2008 r. w ramach 
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programu „Globalna Strategia WHO dotycząca diety, aktywności fizycznej i zdrowia” są 

niewystarczające. 

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 28 października 2008 r. przystąpiono do 

realizacji wieloletniego programu „Globalna Strategia WHO dotycząca diety, aktywności 

fizycznej i zdrowia”. Program ten realizowany był przede wszystkim poprzez 

upowszechnianie zasad prawidłowego Ŝywienia wśród dzieci i młodzieŜy na zajęciach 

lekcyjnych, a takŜe ograniczenie dostępności niezdrowych słodyczy,  barwionych 

napojów gazowanych oraz przekąsek ziemniaczanych, poprzez wyeliminowanie ich ze 

sklepików szkolnych.  

Kontrola NIK wykazała jednak brak nadzoru ze strony MOPS i Gminy nad 

prawidłowością Ŝywienia dzieci i młodzieŜy w stołówkach przedszkolnych i szkolnych, 

gdyŜ: 

− zarówno Gmina jak i MOPS nie określiły Ŝadnych procedur weryfikacji ilości 

i jakości usług w zakresie doŜywiania w ramach Programu; 

− nie opracowano i nie przekazano, do placówek prowadzących doŜywianie, 

wytycznych dotyczących zasad Ŝywienia jak równieŜ nie określono standardów 

jakościowych Ŝywności. 

Brak tych uregulowań mógł mieć wpływ na jakość finansowanych posiłków, jak 

równieŜ uniemoŜliwił prowadzenie monitoringu realizacji podstawowych celów Programu 

oraz kontroli jakości usług w zakresie doŜywiania. Wykonana na zlecenie NIK przez 

inspekcję sanitarną ocena 6 jadłospisów pobranych w trzech szkołach z terenu gminy 

wykazała, Ŝe Ŝaden z nich nie spełniał wymagań określonych w obowiązujących normach. 

W szczególności: wartość energetyczna przeciętnej dziennej racji pokarmowej dla dzieci 

w wieku szkolnym realizowana była w granicach od 69% do 96% (w tym w jadłospisach 

z Gimnazjum w Jadownikach i Gimnazjum Nr 1 w Brzesku od 69% do 78%), zawartość 

białka ogółem w 4 jadłospisach zrealizowana została w przedziale od 61% do 84%, 

a w dwóch kolejno w 91% i 101%, zawartość tłuszczu (przy tolerancji + 10%) zamykała 

się w granicach od 77% do 105%. We wszystkich jadłospisach odnotowano niedobór 

węglowodanów, których norma zrealizowana była w przedziale od 49% do 84%. 

Znacznie przekraczano podaŜ sodu, którego zawartość w posiłkach była wyŜsza od 

normatywnej w przedziale od 231% do 689%. PodaŜ wapnia realizowana była 

w granicach od 28% do 49%, a podaŜ Ŝelaza od 45%  do 71% wymaganej ilości, 

Zaobserwowano równieŜ m.in. zbyt małą liczbę witamin: tiaminy, ryboflawiny. Wskazane 
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odstępstwa nie miały charakteru jednorazowego, gdyŜ dotyczyły zarówno jadłospisów 

z przełomu maja i czerwca 2009 r., jak i września 2009 r. 

Kontrola NIK wykazała równieŜ, Ŝe w jednej z trzech szkół, w których nie wydawano 

gorących posiłków, co drugi dzień zamiast kanapek podawano droŜdŜówki uzasadniając 

to zbyt niską stawką Ŝywieniową. Dopiero w trakcie kontroli NIK zwiększono dzienną 

stawkę Ŝywieniową z 2,00 zł do 2,30 zł i zamiast droŜdŜówek wprowadzono kanapki. 

3. Kontrola pomieszczeń i urządzeń związanych z wytwarzaniem i wydawaniem posiłków 

przeprowadzona na zlecenie NIK przez inspekcję sanitarną nie wykazała Ŝadnych 

nieprawidłowości w dwóch z trzech kontrolowanych placówek oświatowych. Natomiast 

w Szkole Podstawowej Nr 3 w Brzesku stwierdzono nieprawidłowości stanu technicznego 

obiektów stołówki oraz brak opracowanych i wdroŜonych zasad systemu HACCP, przy 

czym stan stołówki oceniono jako zgodny z wymaganiami. 

Nieprawidłowości nie stwierdzono w przypadku warunków i organizacji wydawania 

posiłków w trzech szkołach, w trakcie kontroli przeprowadzonych na zlecenie NIK przez 

Burmistrza Brzeska. 

4. NIK pozytywnie ocenia stosowane w MOPS procedury przyjmowania wniosków 

o udzielenie pomocy, sposób weryfikacji danych o sytuacji materialnej i rodzinnej 

wnioskodawców oraz postępowania administracyjne, gdyŜ w wyniku analizy 45 

postępowań w sprawie przyznania pomocy wykazała, Ŝe prowadzono je rzetelnie 

i zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

− wydanie wszystkich decyzji o przyznaniu pomocy poprzedzone było wywiadem 

środowiskowym w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, przeprowadzonym zgodnie 

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

w sprawie wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 572 ze zm.) NIK zwraca 

jednak uwagę na brak w wywiadach adnotacji o uprzedzeniu osoby lub rodziny, 

o odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji; 

− we wszystkich sprawach zweryfikowano sytuację materialną wnioskodawców. 

Postępowania wszczynano bez zbędnej zwłoki, przy czym 9 z 45 decyzji wydano od 32 

do 68 dni od daty otrzymania wniosku o przyznanie świadczenia, nie informując strony 

o przyczynach niezałatwienia sprawy w terminie, czym naruszono art. 36 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

5. NIK nie zgłasza zastrzeŜeń do sposobu rozliczania się MOPS z placówkami z terenu 

Gminy oraz i spoza Gminy z tytułu doŜywiania w ramach Programu. Kontrola rozliczeń  
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MOPS dokonana na podstawie rachunków  wystawionych przez Publiczną Szkołę 

Podstawową nr 2, Publiczne Gimnazjum nr 1 i Publiczne Gimnazjum nr 2 w Brzesku 

nie wykazała Ŝadnych nieprawidłowości. Do rozliczenia przyjmowano wartość posiłków 

liczoną jako tzw. „wsad do kotła”. W latach 2006-2009 odnotowano stopniowy wzrost 

średniej wartości 1 posiłku z 1,62 zł do 1,96 zł w I półroczu 2009 r., tj. o 20%. 

6. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia sprawozdania z realizacji Programu 

składane Wojewodzie Małopolskiemu. Były one sporządzone prawidłowo i  rzetelnie 

przedstawiały stan realizacji Programu w Gminie, a wielkość wydatków na ten cel była 

zgodna z ewidencja księgową MOPS.  

 

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

1) RozwaŜenie objęcia pomocą w ramach Programu dzieci i młodzieŜy w okresie przerw 

od nauki, a takŜe objęcia Programem dzieci nie uczęszczających do placówek 

oświatowych i osób dorosłych. 

2) Zapewnienie wartości kalorycznej i odŜywczej posiłków wydawanych dzieciom 

i młodzieŜy zgodnej z normami Instytutu śywności i śywienia. 

3)  Ustalenie zasad nadzoru i kontroli prawidłowości Ŝywienia w placówkach 

oświatowych. 

4) Zapewnienie stałego monitoringu realizacji podstawowych celów Programu. 

5) Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego obiektów stołówki Szkoły 

Podstawowej Nr 3 w Brzesku oraz zapewnienie opracowania i wdroŜenia w tej 

stołówce systemu HACCP. 

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

o NIK, zwraca się o przedstawienie przez Pana Burmistrza, 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 Panu prawo zgłoszenia na piśmie, do 

Dyrektora Delegatury NIK w Krakowie, umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag 

i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 
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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.  

 

 


