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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 Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Korzennej („OPS”) kontrolę skuteczności i prawidłowości 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 13 listopada 2009 r. i omówione w tym dniu na naradzie pokontrolnej, 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 OPS 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. Ocenę ogólną uzasadniają poniŜsze oceny i uwagi szczegółowe. 

1. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania OPS zmierzające do 

przeciwdziałania zjawisku niedoŜywienia dzieci i młodzieŜy oraz osób dorosłych 

w Gminie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości polegających na niezapewnieniu 

posiłków dzieciom i młodzieŜy szkolnej w Gminie w okresie od maja do czerwca 2006 r.  
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W latach 2006-2008 i w I półroczu 2009 r. pomocą w ramach Programu objętych było 

591, 725, 712 i 511 rodzin, co stanowiło odpowiednio: 64,7%, 92,1%, 91% i 85,6% 

wszystkich rodzin objętych pomocą socjalną w Gminie.  

Liczba osób objęta Programem w Gminie wzrosła z 1.336 w 2006 r. do 2.471 

w 2008 r. (o 85%), przy czym z 1.316 do 1.169 spadła liczba osób korzystających 

z doŜywiania w formie posiłku (o 11,2%), a z 41 do 443 wzrosła liczba osób 

korzystających z zasiłków celowych na zakup Ŝywności. 

Pomoc w formie posiłków zapewniono wyłącznie dzieciom i młodzieŜy 

w placówkach oświatowych. Do czerwca 2007 r. posiłki do szkół na terenie gminy 

dostarczała firma cateringowa, a od września 2007 r. dostarczane są z Centrum Kultury 

w Korzennej („Centrum”), w którym utworzono centralną kuchnię do produkcji posiłków 

w Gminie. Sfinansowano teŜ posiłki uczniom uczęszczającym do szkół znajdujących się 

poza Gminą. W ocenie NIK wskutek nieuzasadnionych zaniechań w okresie maj-czerwiec 

2006 r. nie doŜywiano uczniów, gdyŜ 30 kwietnia 2006 r. wygasła umowa z dostawcą 

posiłków, a w OPS nie przedsięwzięto wcześniej odpowiednich działań zmierzających do 

zapewnienia kontynuacji Ŝywienia.  

NajwyŜsza Izba Kontroli zwraca uwagę, na fakt niezapewnienia dzieciom i młodzieŜy 

w okresie wakacyjnym posiłków, zwłaszcza w sytuacji, gdy większość korzystających 

z doŜywiania pochodzi z rodzin o dochodzie poniŜej kryterium ustalonego w art. 8 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 zasiłków 

celowych na zakup Ŝywności była śladowa. r. Nr 175, poz. 1362). Jednocześnie jak 

wykazała kontrola pomoc udzielana rodzinom w formie zasiłków celowych na zakup 

Ŝywności w okresie ferii i wakacji była nieznaczna.  

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 punktów 

gastronomiczno-restauracyjnych w Gminie. Na uwagę zasługuje, Ŝe podjęto działania 

w celu dowozu gorących posiłków osobom starszym i niepełnosprawnym, powierzając 

w styczniu 2008 r. takie usługi Centrum, jednak do dnia zakończenia kontroli NIK, OPS 

nie zlecił dowozu posiłku ani jednej osobie dorosłej. W ocenie NIK nie wynika to z braku 

osób potrzebujących, lecz z niemoŜności świadczenia tej usługi przez Centrum, w sytuacji 

gdy posiada ono do dyspozycji tylko jeden samochód, który wykorzystywany jest do 

dowozu posiłków do placówek oświatowych znajdujących się w 13 miejscowościach. 
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W Gminie zapewniono szeroką informację o moŜliwości skorzystania z doŜywiania, 

poprzez zamieszczenie stosownych ogłoszeń na tablicach informacyjnych OPS i Urzędu 

Gminy oraz przekazywanie ich do parafii i szkół. Nawiązano teŜ współpracę ze 

Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Aktywnych Nauczycieli Emerytowanych „Belfer” 

w Trzycierzu, za pośrednictwem którego przekazywano produkty z Banku śywności 

osobom potrzebującym i kuchni Centrum.  

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 jest 

niezadowalająca, pomimo szeregu działań podejmowanych przez OPS zmierzających do 

objęcia gorącym posiłkiem jak największej liczby dzieci i młodzieŜy szkolnej. 

W wyniku uruchomienia we wrześniu 2007 r. kuchni w Centrum, w której 

przygotowywane są posiłki dla wszystkich szkół z terenu Gminy, zapewniono 

jednodaniowy gorący posiłek przez pięć dni w tygodniu, podczas gdy dotychczas 

dostarczano go do szkół dwa razy w tygodniu. W ocenie NIK zapewnienie gorącego 

posiłku przez wszystkie dni nauki jest działaniem w dobrym kierunku, przy czym 

ograniczenie się posiłku do jednego dania nie spełnia norm prawidłowego Ŝywienia dzieci 

i młodzieŜy ustalonych przez Instytut śywności i śywienia w Warszawie.  

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

zlecenie NIK, na podstawie jadłospisów i dokumentów rozchodu produktów 

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

wszystkich analizowanych składników poza sodem, którego udział w posiłkach 

przekroczony był ponad czterokrotnie. Realizacja normy energii posiłków (kcal) była na 

poziomie 80%, przy znacznych niedoborach wapnia (21-28% normy), Ŝelaza (55-60%), 

witamin A i  E (60-64%), witaminy B6 i B-12 (51-70%), witaminy C (38-42%).   

Nieprawidłowości powyŜsze wynikają zarówno z przyjętego w 2007 r. w Gminie 

systemu Ŝywienia w szkołach posiłkiem jednodaniowym, jak równieŜ z braku rzetelnego 

nadzoru nad przebiegiem i jakością Ŝywienia w szkołach oraz braku monitoringu 

realizacji celów Programu. OPS posiadał receptury 100 posiłków dostarczone przez 

Centrum oraz od września 2008 r. otrzymywał jadłospisy, jednak nikt z personelu OPS nie 

miał przygotowania do weryfikacji tych danych i praktyczna kontrola w zakresie jakości 

Ŝywienia była niemoŜliwa. Wykształcenia z zakresie dietetyki bądź technologii Ŝywienia 

nie posiada teŜ szef kuchni Centrum. W ocenie NIK samo zapewnienie szefa Kuchni, Ŝe 
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jadłospisy sporządzane są w oparciu o receptury sprawdzone przez dietetyka, nie 

gwarantuje prawidłowości ich skonstruowania. 

Kontrola wykazała równieŜ, Ŝe w kuchni Centrum nie przestrzegano szeregu 

warunków higienicznych, przewidzianych zarówno przepisami prawa, jak 

i porozumieniami zawieranymi z OPS, za co kierownik kuchni został ukarany mandatem 

karnym w wysokości 200 zł. Stwierdzone w trakcie kontroli NIK przez inspekcję 

sanitarną nieprawidłowości w funkcjonowaniu kuchni Centrum dotyczyły głównie: 

− obecności owadów, 

− składowania zbędnego sprzętu w magazynie spoŜywczym,  

− niedopracowaniu i niewdroŜeniu systemu HACCP, 

− posiadania produktów Ŝywnościowych, których termin waŜności upłynął, 

− braku dokumentów dotyczących przebiegu procesów produkcyjnych. 

Uwagę zwraca fakt, Ŝe większość tych nieprawidłowości stwierdzona przez inspekcję 

sanitarną juŜ w 2007 r., usunięta została dopiero 20 października 2009 r.  

Ponadto w 2008 r. OPS przeprowadził kontrole Ŝywienia w pięciu szkołach nie 

stwierdzając Ŝadnych nieprawidłowości w zakresie procesu przygotowania i wydawania 

posiłków oraz jakości (brak skarg w tym zakresie). 

Nieprawidłowości nie stwierdzono w przypadku warunków i organizacji wydawania 

w sześciu szkołach, w trakcie kontroli przeprowadzonych na zlecenie NIK przez Wójta 

Korzennej. NIK zwraca jednak uwagę na duŜą ilość (24 kg) nieskonsumowanego bigosu 

w SP w Lipnicy Wielkiej, co moŜe świadczyć o braku rzetelnego rozeznania potrzeb przy 

realizacji zamówienia w tym dniu. 

3. Wyniki analizy postępowania OPS wobec 35 rodzin objętych pomocą w ramach 

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

podstawie wniosków zainteresowanych, rzetelnie i terminowo, a pomoc przyznawano 

wyłącznie osobom spełniającym kryteria art. 5 ust. 1 upd, po przeprowadzeniu wywiadu 

środowiskowego, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej 

z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672 ze 

zm.).  

ZastrzeŜenia NIK budzi jednak: 

− niewszczęcie postępowania w sprawie objęcia doŜywianiem jednej rodziny, która do 

września 2008 r. pozbawiona była pomocy w tym zakresie. OPS posiadał informacje, 

Ŝe siedmioosobową rodzinę (w tym pięcioro dzieci) naleŜałoby objąć doŜywianiem, 
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jednak czekał na wniosek rodziny, zamiast wszcząć postępowanie z urzędu, w trybie 

art. 102 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Według opinii dyrektora szkoły z maja 

2008 r. dzieciom z rodziny „brakuje przyborów, ksiąŜek, dzieci są zaniedbane, często 

są niedomyte (…) Pomimo wielokrotnych obietnic matka nie złoŜyła wniosku 

o doŜywianie dla dzieci uczących się w szkole, a z obserwacji wynika, Ŝe chętnie 

skorzystałyby z posiłku”; 

− odmowa przyznania pomocy w formie gorącego posiłku dziecku we wrześniu 2008 r., 

które w I półroczu 2009 r. doŜywianiem objął dyrektor szkoły na podstawie art. 6a 

upd. Pomimo, Ŝe dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kryterium 

dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 upd, pomocy odmówiono gdyŜ nie 

zachodziła Ŝadna z okoliczności wskazanych w art. 7 pkt 2-15 ustawy pomocy 

społecznej. Postępowanie to było zgodne warunkami udzielania pomocy ustalonymi 

w uchwale Nr VI/22/2007 Rady Gminy Korzenna z 12 lutego 2007 r., jednak w ocenie  

NIK nie miało umocowania w upd, ani w ustawie o pomocy społecznej.  

ZastrzeŜenia NIK budzi ponadto brak zasad ustalania wysokości zasiłków celowych 

na zakup Ŝywności w OPS. Kontrola wykazała bowiem, Ŝe przy porównywalnym 

dochodzie na osobę w rodzinie udzielono świadczeń w róŜnej wysokości. I tak np. dla 

rodziny, w której dochód na osobę w latach 2008 r. i 2009 r. (do października) wynosił 

98,02 zł, przyznano zasiłek w kwocie odpowiednio: 340 zł i 330 zł, zaś dla innej rodziny, 

w której dochód na osobę wynosił od 100,60 zł do 101,94 zł, przyznano zasiłek 

w kwotach odpowiednio: 1600 zł i 310 zł. Dodać naleŜy, iŜ tej rodzinie, która otrzymała 

zasiłek w większej kwocie, w późniejszym czasie decyzją z 27 kwietnia 2009 r. odmówił 

przyznania zasiłku celowego, z powodu dysproporcją między udokumentowaną 

wysokością dochodu, a rzeczywistą sytuacją majątkową, gdyŜ „nie jest moŜliwe aby przy 

tak niskim oficjalnym dochodzie (100,60 zł na osobę) rodzina była w stanie egzystować 

i utrzymać dom, zakupić nowy samochód oraz utrzymać trzy samochody osobowe 

i ciągnik”.  

Kontrola wykazała równieŜ, Ŝe w ramach zasiłków na zakup Ŝywności w kwocie 

1.596,51 zł, niezgodnie z przeznaczeniem sfinansowano zakup środków higieny i chemii 

gospodarczej za 221,75 zł. 

4. Zgodnie ze sprawozdaniami składanymi Wojewodzie Małopolskiemu na realizację 

Programu w latach 2006- 2008 wydatkowano ogółem: 348,2 tys. zł,  1.554,4 tys. zł 

i 1.250 tys. zł, co stanowiło odpowiednio: 6%, 20% i 18% wydatków na pomoc społeczną 

w Gminie. Dotacja z budŜetu państwa w Programie stanowiła w tym czasie odpowiednio: 
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58,5%, 77,2% i 80%. Wzrost kosztów realizacji Programu wynikał przede wszystkim ze 

wzrostu z 10,2 tys. zł do 262,2 tys. zł środków przeznaczonych na zasiłki celowe oraz 

z 338 tys. zł do 681,2 tys. zł środków na sfinansowanie posiłków.  

Istotnym czynnikiem kosztów Programu były wydatki na rozwój w Gminie bazy 

Ŝywieniowej w 2007 r. wykazane w sprawozdaniu w łącznej kwocie 669,2 tys. zł (43% 

kosztów ogółem). Kontrola wykazała jednak, Ŝe wydatki te były o 54.870 zł mniejsze, 

gdyŜ jeden z dwóch samochodów zakupiony w sierpniu 2007 r. w ramach Programu 

z przeznaczeniem na dowóz posiłków, przekazano w październiku 2007 r. Urzędowi 

Gminy w Korzennej. Mimo tego koszt zakupu tego samochodu rozliczono w ramach 

Programu. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Małopolskim na rozwój 

bazy Ŝywieniowej miało być wydatkowane: 616.500 zł, w tym: 323.500 zł dotacji 

i 293.000 zł środków własnych Gminy, a faktycznie wydatkowano o 2.196 zł mniej 

(614.304 zł, w tym: 323.500  zł dotacji i 290.804 zł środków własnych).  

Analiza rozliczeń dokonanych przez OPS z Centrum z tytułu doŜywiania w szkołach 

w 2008 r. i w I półroczu 2009 r. na łączną kwotę 1.034 tys. zł nie wykazała 

nieprawidłowości (98,2% wydatków na posiłki). Posiłki rozliczano według stawek i zasad 

przyjętych w pisemnych porozumieniach. Natomiast w przypadku pozostałych wydatków 

w kwocie 18 tys. zł za posiłki wydawane w szkołach spoza terenu Gminy, rozliczeń 

dokonywano na podstawie faktur według kosztu posiłku obowiązującego w danej szkole. 

Kontrola wykazała jednak, Ŝe OPS rozliczył jednej z takich szkół posiłki za 1.623 zł, 

w sytuacji gdy do rachunków nie załączono danych, którzy uczniowie i w jakiej ilości 

skorzystali z posiłków, co uznać naleŜy za działanie nierzetelne.  

W latach 2006-2009 odnotowano stopniowy wzrost średniej wartości jednego posiłku 

z 2,24 zł do 4,25 zł w I półroczu 2009 r., tj. o 90%. 

 

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

1) RozwaŜenie organizacji pomocy w ramach Programu dla dzieci i młodzieŜy w okresie 

przerw od nauki, a takŜe pomocy w formie posiłków dla osób dorosłych. 

2) Egzekwowanie od wykonawcy usługi Ŝywienia w placówkach oświatowych wartości 

kalorycznej i odŜywczej, zgodnej z normami Instytutu śywności i śywienia 

w Warszawie. 

3) Utworzenie w porozumieniu z Wójtem Gminy Korzenna systemu monitorowania 

skuteczności działań realizowanych w ramach Programu w skali Gminy.  
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4) Wszczynanie z urzędu postępowań w sprawie objęcia rodziny doŜywianiem, 

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

Programem, ale nie występuje z takim wnioskiem. 

5) Objęcie pomocą w formie gorącego posiłku uczniów spełniających kryteria art. 5 ust. 

1 upd. 

6) Ustalenie kryteriów przyznawania rodzinie pomocy w formie zasiłków w danej 

wysokości.  

7) Rozliczanie w ramach Programu wyłącznie artykułów Ŝywnościowych wydawanych 

klientom OPS w sklepach na podstawie decyzji o przyznaniu zasiłku celowego. 

8) Rzetelne sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu oraz rozliczenie dotacji 

z budŜetu państwa za 2007 r. 

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 

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.  

 
 


