
ul. Łobzowska 67, 30-038 Kraków 
tel.: (0-12) 633 77 22, fax: (0-12) 633 74 55, e-mail: LKR@nik.gov.pl 

 

 
 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kraków, dnia       grudnia 2009 r. 

 

 
 

Pan 
Tadeusz Wójtowicz 
Wójt Gminy Wielka Wie ś 
ul. Wesoła 48 
32-089 Wielka Wieś 

P/09/144 
LKR-410-27-06/2009 

 

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 Wielkiej Wsi („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 

przez Kierownika GOPS w dniu 16 listopada 2009 r. i omówione na naradzie pokontrolnej 

w dniu 24 listopada 2009 r., NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie, stosownie 

do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi  niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie 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.) w okresie poddanym kontroli. 

Ocenę powyŜszą uzasadniają następujące ustalenia i oceny szczegółowe: 

1. W latach 2006 – 2009 (I półrocze) w GOPS 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. 
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W kolejnych latach badanego okresu w ramach Programu pomocą objętych było 119, 

125, 113 i 86 rodzin, co stanowiło odpowiednio: 47%, 50%, 60% i 59% wszystkich rodzin 

objętych pomocą socjalną w Gminie.  

Liczba osób objęta Programem w Gminie wzrosła z 210 w 2006 r. do 232 w 2008 r., 

przy czym z 72 do 54 spadła liczba osób korzystających z doŜywiania w formie posiłku.  

W okresie tym posiłek zapewniono wyłącznie dzieciom objętym obowiązkiem 

szkolnym, ale wbrew załoŜeniom Programu nie podejmowano działań zmierzających do 

zwiększenia liczby dzieci korzystających z doŜywiania. DoŜywianie zorganizowano 

w siedmiu z jedenastu placówek oświatowych w Gminie, finansowano teŜ doŜywianie 

dzieci uczących się w szkołach na terenie gmin ościennych. Kontrola wykazała jednak, Ŝe 

zaledwie w dwóch z siedmiu placówek oświatowych Gminy doŜywiano gorącym daniem, 

a w pozostałych przypadkach przewaŜającą formą Ŝywienia uczniów była droŜdŜówka. 

Pozytywnie natomiast naleŜy ocenić działania podjęte w trakcie kontroli NIK, 

w wyniku których w roku szkolnym 2009/2010 zapewniono gorący posiłek w kolejnych 

dwóch szkołach w Gminie. NIK uwzględnia przy tym złoŜone na naradzie pokontrolnej 

wyjaśnienia, iŜ do wprowadzenia doŜywiania dzieci gorącym posiłkiem w szkołach GOPS 

przygotowywał się wcześniej, jak równieŜ, iŜ odbywać się to będzie stopniowo, ze 

względu na rozproszenie dzieci, którym przyznana moŜe być taka pomoc. Ten ostatni 

problem, jak podniesiono, wiąŜe się z koniecznością unikania „stygmatyzacji” dzieci 

korzystających z doŜywiania w placówkach szkolnych, w których w ogóle nie jest 

zorganizowane Ŝywienie dzieci. Nieliczna grupka dzieci korzystających z posiłku byłaby 

tam szczególnie widoczna. Jednocześnie jednak NIK zwraca uwagę, Ŝe w kontrolowanym 

okresie Gmina nie skorzystała z moŜliwości podniesienia kryterium dochodowego dla 

przyznania przewidzianej w art. 5 ust. 2 ustawy „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” 

(liczba uprawnionych byłaby większa), a GOPS nie podejmował skutecznych działań 

zachęcających rodziców wszystkich dzieci do korzystania z posiłków w szkołach.  

Uczniom uczęszczającym do placówek, gdzie zorganizowane było doŜywianie 

przyznawano zasiłki celowe na zakup Ŝywności, co było sprzeczne z wymogami §6 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu 

wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie doŜywiania" (Dz. U. Nr 25, poz. 186 ze zm.), 

który stanowi, 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 – a takich sytuacji 
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w uzasadnieniu decyzji nie wskazano. Dotyczyło to w latach 2006-2008 i w I półroczu 

2009 r. odpowiednio: 18, 35, 25 i 20 uczniów, którym przyznano zasiłki celowe na zakup 

Ŝywności w łącznej wysokości 36.345 zł. Na przykład, trójce uczniów Szkoły 

Podstawowej oraz Gimnazjum w Białym Kościele w roku szkolnym 2007/2008 oraz 

2008/2009 pięcioma decyzjami przyznano zasiłek celowy na zakup Ŝywności w łącznej 

kwocie 4.320 zł, podając w uzasadnieniu, Ŝe pomoc w formie zakupu Ŝywności przyznano 

ze względu na brak moŜliwości zapewnienia posiłku, podczas gdy w okresie tym 

w Gimnazjum prowadzono doŜywianie w postaci 2 droŜdŜówek dziennie na osobę, 

a w Szkole Podstawowej w formie gorącego posiłku. 

NajwyŜsza Izba Kontroli zwraca teŜ uwagę na fakt niezapewnienia dzieciom 

i młodzieŜy posiłków w okresie wakacyjnym, zwłaszcza w sytuacji gdy znaczna część 

korzystających z doŜywiania pochodzi z rodzin o dochodzie poniŜej kryterium ustalonego 

w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 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 odpowiednich 

punktów gastronomiczno-restauracyjnych w Gminie. 

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 moŜe być 

właściwa, z uwagi dotychczasowy brak w Gminie strategii osiągania przewidzianych 

Programem celów, a tym samym nieprowadzenie jego monitorowania i kontroli. 

Szczegółowa kontrola umów i porozumień zawartych pomiędzy GOPS 

a 11 podmiotami na dostarczenie posiłków lub organizację  doŜywiania uczniów z terenu 

gminy w ramach Programu w 2008 r. i w I półroczu 2009 r. wykazała, Ŝe zaledwie 

w dwóch przypadkach odniesiono się do jakości i warunków Ŝywienia zbiorowego. 

Przyjęty dotychczas w większości szkół model doŜywiania w formie droŜdŜówek był 

najprostszy, ale sprzeczny z zasadami zdrowego Ŝywienia. W ocenie NIK 

upowszechnione w tym roku szkolnym doŜywianie w formie gorącego posiłku jest 

działaniem w dobrym kierunku, przy czym ograniczenie się posiłku jednodaniowego nie 
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spełnia norm prawidłowego Ŝywienia dzieci i młodzieŜy ustalonych przez Instytut 

śywności i śywienia w Warszawie. 

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

na zlecenie NIK, na podstawie jadłospisów i dokumentów rozchodu produktów 

Ŝywnościowych w Szkole Podstawowej w Białym Kościele (czerwiec i wrzesień 2009) 

oraz w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Modlnicy wykazała niedobory większości 

analizowanych składników poza sodem, którego udział w posiłkach przekroczony był 

ponad dwukrotnie. Realizacja normy energii posiłków (kcal) była na poziomie ok. 60%, 

przy znacznych niedoborach wapnia (9-22% normy), Ŝelaza (38-67%), witamin E (33-

40%), witaminy B-12 (24-33%), witaminy C (27-53%), ryboflawiny (30-56%).   

Nieprawidłowości powyŜsze wynikają zarówno z przyjętego w Gminie systemu 

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

nad przebiegiem i jakością Ŝywienia w szkołach. 

W toku kontroli przeprowadzonej przez inspekcję sanitarną w Szkole Podstawowej 

w Białym Kościele stwierdzono ponadto nieprawidłowe przechowywanie odzieŜy 

ochronnej pracowników, brak rejestrów temperatury skuteczności procesów obróbki 

cieplnej i temperatury wydawania posiłków oraz niefunkcjonowanie systemu HACCP, 

który był na etapie wstępnego wdraŜania. 

Kontrola warunków i organizacji doŜywiania przeprowadzona w trakcie kontroli na 

zlecenie NIK przez Wójta Gminy Wielka Wieś nie wykazała nieprawidłowości w dwóch 

z trzech kontrolowanych szkół. W Gimnazjum w Białym Kościele wydano zupę 

grochową z makaronem zamiast przewidzianej w menu zupy ziemniaczanej, a jadłospisu 

nie wywieszono w budynku szkoły. Poza tym w ocenie NIK zjawiskiem niekorzystnym 

było stwierdzone w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Modlnicy doŜywianie wyłącznie 

dzieci objętych Programem, w sytuacji gdy rodzice pozostałych uczniów wyrazili chęć 

skorzystania z posiłków odpłatnie. Wynikało to z ograniczonych moŜliwości lokalowych, 

przy czym NIK uwzględnia, iŜ w Gminie podjęto działania w przystosowania sali 

lekcyjnej na punkt wydawania posiłków, co umoŜliwi doŜywianie dwukrotnie większej 

liczby uczniów. 

3. Wyniki analizy postępowania GOPS wobec 30 rodzin objętych pomocą w ramach 

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

podstawie wniosków zainteresowanych, terminowo, a pomoc przyznawano wyłącznie 

osobom spełniającym ustawowe kryteria, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, 
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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: 

− brak wskazania w aktach spraw stanowiących podstawę wydania 11 decyzji 

o przyznaniu zasiłku celowego na zakup Ŝywności i 10 decyzji o przyznaniu pomocy 

w formie rzeczowej (5.760 zł i 3.358 zł) z jakich względów nie ma moŜliwości 

zapewnienia gorącego posiłku, 

− przyznanie sześciu uczniom z trzech rodzin zasiłków celowych na zakup Ŝywności 

w łącznej wysokości 7.200 zł, w sytuacji, gdy w szkołach do których uczęszczali 

prowadzono doŜywianie. 

Kwoty zasiłków celowych na zakup Ŝywności w GOPS ustalano w oparciu o stawkę 

Ŝywieniową w wysokości 3 zł dziennie na osobę w rodzinie. 

4. Zgodnie ze sprawozdaniami składanymi Wojewodzie Małopolskiemu na realizację 

Programu w latach 2006- 2008 wydatkowano ogółem: 123,9 tys. zł, 122,8 tys. zł, 134,7 

tys. zł, co stanowiło ok. 27% wydatków na pomoc społeczną w Gminie w tym czasie. 

Dotacja z budŜetu państwa w Programie stanowiła w tym czasie odpowiednio: 60,8%, 

59,9% i 76,1%. Wzrost kosztów realizacji Programu wynikał przede wszystkim ze 

wzrostu z 81,6 tys. zł do 100,4 tys. zł środków przeznaczonych na zasiłki celowe oraz 

z 22,1 tys. zł do 27,7 tys. zł środków na sfinansowanie posiłków. 

Dane finansowe wykazane w tych sprawozdaniach były zgodne z ewidencją księgową 

GOPS, przy czym stwierdzono, Ŝe za 2006 r. dotację rozliczono w pełnej wysokości 75,4 

tys. zł, a wkład własny w kwocie 48,5 tys. zł, tj. o 1,8 tys. zł mniejszej niŜ przewidziano to 

w porozumieniu Wojewodą Małopolskim. W następnych latach w rozliczeniach Programu 

zachowano proporcje środków dotacji i własnych Gminy określone w porozumieniu 

z Wojewodą Małopolskim. 

Jednocześnie NIK ocenia negatywnie jakość sprawozdań składanych Wojewodzie 

Małopolskiemu, gdyŜ wykazywane w nich dane o liczbie osób objętych Programem były 

nierzetelne, przez co nie oddawały faktycznego obrazu stanu jego realizacji. Stwierdzono 

róŜnice pomiędzy liczbą osób, którym przyznano zasiłek celowy i pomoc rzeczową 

według rejestru prowadzonego w systemie Helios, a danymi ze sprawozdań składanych 

Wojewodzie za lata 2006-2008. I tak np.: według systemu Helios w 2008 r. przyznano 

zasiłek celowy 188 osobom, a pomoc rzeczową 61 osobom, podczas gdy w sprawozdaniu 

wykazano odpowiednio: 94 i 61 osób. Stwierdzono teŜ rozbieŜności danych 
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wykazywanych w tych sprawozdaniach, a stanem wynikającym z ewidencji dotyczącym 

liczby uczniów, którzy skorzystali z zasiłku celowego w latach 2006 -2009 (I półrocze) 

odpowiednio o: 46, 7, 3 i 8 osób. Zdaniem NIK, rozbieŜności te nie mogą wynikać tylko 

z przyjętej przez Panią Kierownik interpretacji administratora systemu Helios, ale równieŜ 

z braku właściwej organizacji wprowadzania danych do systemu w GOPS. 

 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie 

wnosi o:  

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

nauki, a takŜe objęcie 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 w Warszawie. 

3. Ustalenie zasad nadzoru i kontroli prawidłowości Ŝywienia w placówkach oświatowych. 

4. Zapewnienie stałego monitorowania realizacji podstawowych celów Programu. 

5. Usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych przez inspekcję sanitarną w obiektach 

stołówki Szkoły Podstawowej w Białym Kościele 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 Wójta, 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 wniosku 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.  

 


