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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/058 – Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy 1. Anna Jaros, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR/174/2017 
z 11 września 2017 r.  

2. Jerzy Baranek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/201/2017 z 6 października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ (Urząd lub Gmina) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Grzegorz Watycha, Burmistrz Miasta (Burmistrz) 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, iż Gmina nie wykorzystała w pełni możliwości na rzecz 
stworzenia warunków sprzyjających wdrażaniu opieki profilaktycznej i promocji zdrowego 
stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej.  
Pomimo iż Urząd zapewnił podstawy do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia  
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych3 przez wyznaczenie komórki organizacyjnej i pracowników do realizacji zadań 
związanych zochroną zdrowia, a problematyka ta została częściowo ujęta w Strategii 
Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2012 – 2020, Gmina nie skorzystała w kontrolowanym 
okresie z możliwości przygotowania i realizacji programów profilaktyki zdrowotnej na 
zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej. Działania Gminy 
skoncentrowane zostały na wypełnieniu obowiązkowych zadań wynikających z ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi4 
oraz z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii5. Rokrocznie Gmina 
udzielała również dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań, które miały 
na celu poprawę ogólnego stanu zdrowia dzieci i młodzieży. Dotacje przyznawane były na 
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie6.  
Gmina wykazała się aktywnością w poprawie kondycji zdrowotnej dzieci, organizując liczne 
wydarzenia sportowe, promocję zdrowego odżywiania, profilaktykę antynikotynową. 
Ponadto Urząd posiadał informacje o zasobach kadrowych i lokalowych profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, pobierających naukę 
w placówkach edukacyjnych, dla których Gmina była organem prowadzącym. W każdej 
z tych szkół uczniowie mieli zapewniony równy dostęp do gabinetów profilaktycznych, 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2015-2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych). 
2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 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. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 

3  Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 
4  Dz. U. z 2016 r. poz. 487, ze zm. 
5  Dz. U. z 2017 r. poz. 783, ze zm. 
6  Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm.  
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w których dyżurowały pielęgniarki albo higienistki szkolne, i których wyposażenie było 
dofinansowywane przez Urząd. Poza sprawozdawczością ilościową (liczba wykonanych 
badań bilansowych, testów przesiewowych) podmioty sprawujące opiekę leczniczą nie 
przedstawiały jednak wniosków i spostrzeżeń wypływających z przeprowadzonych badań 
oraz sprawowanej opieki. W konsekwencji Urząd nie dysponował danymi zagregowanymi 
odnośnie wielkości populacji z nieprawidłową masą ciała, wadami postawy i wzroku, 
problemami w zakresie opieki stomatologicznej, stanowiącymi wyznacznik dla oceny stanu 
zdrowia i kondycji dzieci w wieku szkolnym. Urząd nie dokonywał również oceny 
efektywności funkcjonowania profilaktycznej opieki nad uczniami oraz realizowanych działań 
polityki zdrowotnej w nadzorowanych szkołach. Zdaniem NIK, powyższe dane mogłyby być 
wykorzystane przy analizie i ocenie potrzeb zdrowotnych najmłodszych mieszkańców 
Gminy oraz czynników powodujących ich zmiany, o których mowa w art. 6 ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej. Wyniki tej analizy mogłyby posłużyć również do działań 
w obszarze planowania i wdrażania gminnych programów polityki zdrowotnej, o których 
mowa w art. 7 ust.1 oraz art. 48 ust.1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Organizacja opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą 
w wieku szkolnym  

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu7 zadania z zakresu ochrony zdrowia zostały 
przypisane Wydziałowi Spraw Społecznych (WSS) i miały polegać na koordynowaniu 
działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz realizacji zadań własnych 
wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zdrowia. Zadania 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii miał 
realizować WSS przy współpracy z Wydziałem Oświaty i polegać miały m.in. na wdrażaniu 
i prowadzeniu na terenie miasta ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych. 
Nadzór nad działalnością placówek oświatowych w Gminie realizował Wydział Oświaty. 

(dowód: akta kontroli str. 508) 

Realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia przydzielono dwóm pracownikom WSS 
(naczelnikowi oraz inspektorowi), którzy odpowiedzialni byli m.in. za: 
1) koordynowanie działań w zakresie promocji zdrowia oraz realizację zadań własnych, 

wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony zdrowia; 
2) współdziałanie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Targu 

w sprawach bezpieczeństwa sanitarnego w mieście; 
3) obsługę otwartych konkursów ofert adresowanych do organizacji pozarządowych. 
Zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dotyczyły m.in.: 
1) przygotowania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (dalej Program), a także sprawozdań 
z jego realizacji; 

2) bieżącej koordynacji i kontroli zadań wynikających z Programu; 
3) współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii; 
4) przeprowadzania okresowej analizy problemów alkoholowych i zasobów 

umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i naprawczej na terenie gminy; 
5) bieżącej ewaluacji i prowadzenia lokalnych inicjatyw z zakresu rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii; 
6) wdrażania i prowadzenia na terenie miasta ogólnopolskich i regionalnych kampanii 

edukacyjnych. 

                                                      
7  Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu ogłoszony zarządzeniem nr 0050.Z.93.2014 Burmistrza z dnia 10 lipca 

2014 r., z późniejszymi zmianami. Wydział Spraw Społecznych został powołany w miejsce Wydziału Spraw Obywatelskich 
zarządzeniem Burmistrza nr 0050.Z.48.2015 z dnia 31 marca 2015 r.  

Opis stanu 
faktycznego 
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Pracownicy odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia systematycznie 
odbywali szkolenia i uczestniczyli w konferencjach lub kursach związanych z tematyką 
profilaktyki uzależnień.  

(dowód: akta kontroli str. 7-19)  

Tematyka ochrony zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym była omawiana na sesjach 
Rady Miasta, na których podjęto uchwały w sprawie przyjęcia Programu8. Projekty uchwał 
były opiniowane na posiedzeniach Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia 
i Porządku Publicznego, Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju oraz Komisji 
Budżetowej. W okresie objętym kontrolą Radni nie składali interpelacji w sprawach opieki 
profilaktycznej i promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.  

 (dowód: akta kontroli str. 20-85, 87-150)  

Działalność Urzędu w zakresie ochrony zdrowia nie była przedmiotem skarg lub wniosków 
mieszkańców, a także kontroli wewnętrznych, zewnętrznych czy audytów.  

(dowód: akta kontroli str. 151-203)  

W opracowanej „Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2012 – 2020”9 (Strategia) 
Gmina jako jeden z priorytetowych kierunków rozwoju określiła turystykę, rekreację i sport, 
w zakresie których jednym z celów strategicznych był rozwój infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej i sportowej, z której mogliby korzystać także mieszkańcy Gminy. Odrębnego 
dokumentu strategicznego w zakresie lokalnej polityki zdrowotnej Gmina nie sporządziła. 

Burmistrz wyjaśnił, że posiadanie takiego dokumentu nie było obligatoryjne. Ustawy 
o samorządzie gminnym i o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych określają dla gminy zadania m.in. w zakresie ochrony zdrowia, lecz w praktyce 
były one podejmowane dopiero w przypadku uznania faktycznej potrzeby ich realizacji. 
W sprawach zdrowotnych na rzecz mieszkańców szczególne i bardzo istotne znaczenie 
miała jakość działania instytucji państwowych w systemie ochrony zdrowia, bowiem to im 
przede wszystkim powierzono ochronę zdrowia mieszkańców Rzeczypospolitej. Rola gminy 
– choć ważna – była w tym zakresie dużo mniejsza i uzupełniająca. Brak tego dokumentu 
w żaden sposób nie utrudniał działań służb miasta, zwłaszcza w zakresie profilaktyki 
prozdrowotnej. Co więcej, działalność zakładów opieki zdrowotnej, funkcjonujących na 
terenie Gminy, była wielokierunkowa, od profilaktyki zdrowotnej po wyspecjalizowane usługi 
zdrowotne, które świadczone były na poziomie odpowiadającym potrzebom.  

(dowód: akta kontroli str. 206-208) 

Gmina nie gromadziła danych o stanie zdrowia wszystkich dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym oraz nie prowadziła w tym zakresie żadnych analiz, z wyjątkiem badań zleconych 
w ramach przygotowania Programu, pomimo że zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia 
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej obejmują w szczególności analizę i ocenę 
potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany. W toku kontroli Urząd 
pozyskał dane dotyczące podjętych przez pielęgniarki/higienistki szkolne działań w zakresie 
opieki profilaktyczno-zdrowotnej w szkołach, ujęte w formie sprawozdania z pracy 
pielęgniarki /higienistki, analizy stanu zdrowia uczniów i wykonanych czynności przez 
pielęgniarkę/ higienistkę szkolną lub sprawozdań MZ-06 z wybranych szkół, dla których 
Gmina była organem prowadzącym. 
 
Burmistrz wyjaśnił, że stan zdrowia uczniów oceniony przez pielęgniarki szkolne, 
nauczycieli-pedagogów oraz na podstawie orzeczeń i opinii lekarzy i poradni pedagogiczno-
psychologicznych stał u podstaw indywidualnych decyzji w zakresie uruchomienia zajęć 
logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, czy wspomagających rozwój psychofizyczny 
uczniów. Podstawą do podejmowania takich działań były wnioski dyrektorów szkół, złożone 
na etapie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych, a następnie z chwilą pozyskania wniosku 

                                                      
8  Miejskie Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015, 

2016 i 2017 zostały przyjęte uchwałami Rady : nr IV/11/2014 z 30 grudnia 2014 r., nr XVII/154/2015 z 30 grudnia 2015 r. 
oraz nr XXXI/285/2016 z 29 grudnia 2016 r. 

 9  https://www.nowytarg.pl/dok/strategia2010-2020.pdf, Uchwała Nr XX/153/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia  
31 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2012-2020 (dostęp w dniu  
27 października 2017 r.) 

https://www.nowytarg.pl/dok/strategia2010-2020.pdf
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o dodatkowe zajęcia ze stosownymi opiniami w zakresie ich rodzaju. Źródłem informacji 
były także sprawozdania przekazywane dyrektorom szkół przez pielęgniarki działające 
na terenie szkół. Dodał, że wielość zadań Gminy, brak środków na zwiększenie liczby 
etatów w administracji nie zapewnił warunków do bardziej kompleksowego spojrzenia 
na kontrolowaną tematykę. Skupiono się na działaniach w obszarze profilaktyki 
antyalkoholowej, antynikotynowej i w zakresie walki z narkomanią. Opieka taka była jednak 
realizowana w szkołach prowadzonych przez Gminę ze wsparciem różnych instytucji 
działających w obszarze opieki zdrowotnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 207, 209-257) 

W ośmiu szkołach, dla których Gmina była organem prowadzącym, obowiązek szkolny 
realizowało w latach szkolnych 2015/2016-2017/2018 odpowiednio: 3 404, 3 138 oraz 3 059 
uczniów, nad którymi opiekę medyczną sprawował jeden podmiot leczniczy na podstawie 
zawartych umów/porozumień z dyrektorami szkół. Na rzecz szkół pracowało sześć 
pielęgniarek/higienistek szkolnych w siedmiu gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej10 obsługujących osiem szkół (co w latach objętych kontrolą dawało wskaźnik 
– odpowiednio – 1,76, 1,91 oraz 1,96 pielęgniarki/higienistki na 1 tys. uczniów). Na terenie 
Gminy znajdowało się pięć gabinetów lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), 
wszystkie miały charakter niepubliczny. Liczba lekarzy POZ wynosiła: 15 w roku 2015  
i 18 w roku 2016 (Urząd nie posiadał danych za 2017 r.); Urząd nie miał wiedzy w zakresie 
ewentualnego posiadania przez nich specjalizacji z zakresu medycyny rodzinnej lub 
pediatrii. Wszystkie gabinety stomatologiczne funkcjonujące na terenie Gminy były 
gabinetami niepublicznymi. 
Naczelnik WSS wyjaśnił, że Wydział pozyskiwał dane na podstawie rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz 
wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości 
organów w tych sprawach (Dz.U. z 2012, poz. 741). Coroczny bilans personelu 
medycznego sporządzany jest do 28 lutego roku następującego po roku sprawozdawczym. 
Bilans za rok 2017 zostanie sporządzony w trybie i czasie przewidzianym ww. rozporządzeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 258-260, 262-269, 509) 

W latach 2015-2017 (wg stanu na 30 czerwca 2017 r.) Urząd dofinansował wyposażenie 
pięciu z siedmiu gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, 
zorganizowanych dla ośmiu szkół, dla których Gmina była organem prowadzącym. W roku 
2015 zrealizowano wydatki bieżące (klasyfikowane w rozdziale 85154) w kwocie  
13 381,80 zł, tj. o 213,20 zł mniej od zaplanowanych, a w roku 2016 r zaplanowano  
i wydatkowano – 3 526,00 zł. W październiku 2017 r., Gmina wystąpiła do Wojewody 
Małopolskiego o przyznanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 6 481 zł na 
wyposażenie szóstego gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną. 
Wg wyjaśnienia Burmistrza ostatni, siódmy gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej był dobrze wyposażony i nie wymagał w tym zakresie dodatkowych 
nakładów finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 268, 270-273, 429-434) 

Gmina podejmowała działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Przyjęte w kontrolowanym okresie trzy 
Programy określały miejską strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód 
społecznych i zdrowotnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków na terenie 
Gminy. Każdy program obejmował: identyfikację problemów uzależnień na terenie Gminy 
(dokonaną m. in. na podstawie wyników badań ujętych w „Diagnozie problemów uzależnień 
i innych zagrożeń społecznych dla Miasta Nowy Targ”11), określenie celów programu 
i głównych kierunków działań oraz metod w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 
i narkomanii. Programy określały zasady ich finansowania, w tym pozyskiwania realizatorów 
programów, jak i sposób kontroli ich wykonywania. 

(dowód: akta kontroli str. 6, 21-85) 

                                                      
10  W jednym przypadku, ze względu na zlokalizowanie obu szkół w jednym budynku, uczniowie szkoły podstawowej 

i gimnazjum korzystali z tego samego gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 
11  Programy na lata 2015-2017 zostały sporządzone w oparciu o „Diagnozę (..)”, w której ujęto badania przeprowadzone 

w roku 2013. 
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Spośród zadań i działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym zaplanowano i zrealizowano m.in.: 
1) w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej: 

 programy profilaktyczne: „III Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” (profilaktyka 
uzależnień wśród uczniów klas VI szkół podstawowych, połączona z elementami 
treningu umiejętności życiowych); „Archipelag Skarbów” (zajęcia edukacyjno-
profilaktyczne dla uczniów klas drugich gimnazjum, obejmujące swoim działaniem 
uczniów, nauczycieli oraz rodziców); „NOE” (program profilaktyki uzależnień dla 
uczniów klas drugich gimnazjów); 

 współpracę z Parafią „Na Równi Szaflarskiej” w zakresie prowadzenia zajęć 
teatralnych z dziećmi i młodzieżą szkolną, zwieńczonych wystawieniem spektaklu 
„Misterium Męki Pańskiej”; 

 współpracę z Miejskim Ośrodkiem Kultury w zakresie m.in. organizacji dzieciom 
i młodzieży czasu wolnego („Zima w mieście”, „Zbuduj swojego robota, zaprojektuj 
jego działania i weź udział w walkach robotów”); 

 organizowanie i wspieranie lokalnych kampanii profilaktycznych i edukacyjnych 
(„Zachowaj trzeźwy umysł”, „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”), udział 
w kampaniach ogólnopolskich, a także organizowanie zajęć prowadzonych przez 
trenerów osiedlowych, których zadaniem była praca z dziećmi i ich rodzinami 
w zakresie organizacji m. in. zawodów sportowych i koncertów; 

 działalność w zakresie promocji zdrowego trybu życia: organizowanie konkursów, 
imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych; 

 współorganizowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych 
i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych; 

 współpracę z Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu w zakresie prowadzenia 
akcji informacyjno-edukacyjnej, mającej na celu przeciwdziałanie uzależnieniom 
wśród dzieci i młodzieży; 

 programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii i nadużywaniu 
innych substancji psychoaktywnych, w tym program edukacyjno-informacyjny dla 
uczniów klas pierwszych gimnazjów oraz edukację rodziców podczas wywiadówek 
profilaktycznych; 

2) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 
uzależnionych od alkoholu, w tym m. in.: 

 współpracę z innymi jednostkami samorządu i służbą zdrowia w zakresie 
rozszerzania oferty Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu 
Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, dofinansowanie zajęć 
w programie ponadstandardowym dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, 
współpracę z jednostkami POZ w zakresie wdrażania metod wczesnego 
diagnozowania zagrożeń zdrowotnych, związanych z nadużywaniem alkoholu; 

 dofinansowanie działalności punktu konsultacyjnego oraz współpracę z placówkami 
lecznictwa odwykowego w zakresie leczenia i terapii osób uzależnionych od narkotyków; 

3) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychospołecznej i prawnej, w tym przede wszystkim: 

 dostarczanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu na bazie świetlic 
profilaktyczno–wychowawczych, działających na terenie wszystkich szkół 
podstawowych i gimnazjów; 

 realizację przez placówki oświatowe na terenie Nowego Targu zadań 
prewencyjnych, dotyczących zapobiegania problemom społecznym w oparciu 
o szkolne programy profilaktyki; 

 udzielanie dzieciom z rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej pomocy 
socjoterapeutycznej na bazie istniejących przy szkołach świetlic; 

4) organizacyjne i finansowe wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, działających w zakresie 
profilaktyki i pracy z grupami ryzyka; 

5) przeciwdziałanie naruszeniom prawa w związku z prowadzeniem sprzedaży napojów 
alkoholowych. 
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Programy zawierały informacje o sposobie ich tworzenia, okresie realizacji 
(rok kalendarzowy), jak i przewidywanych kwotach przeznaczonych na ich realizację (na 
lata 2015-2017, odpowiednio: 945 900 zł, 963 500 zł oraz 940 000 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 21-85) 

Kontrola realizacji Programów dokonywana była przez Radę na podstawie rocznego 
sprawozdania Burmistrza, zawierającego stan realizacji w ujęciu zadaniowo-kosztowym. 

(dowód: akta kontroli str. 21-85, 274-290) 

W zakresie realizacji Programów Gmina miała współpracować m.in. z organizacjami 
pożytku publicznego. Zasady i formy współpracy zostały określone w rocznych „Programach 
współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, 
przyjętych uchwałami Rady12. W programach tych określono cele główne (budowanie 
partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami w środowisku lokalnym, czemu 
służy wspieranie organizacji w realizacji ważnych celów społecznych) oraz szczegółowe, 
które obejmowały m. in.: 
1) umacnianie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i struktur 

funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej; 
2) aktywizację społeczności lokalnej; 
3) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie w świadomości 

mieszkańców Gminy, poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje 
otoczenie oraz tradycję; 

4) poprawę jakości życia mieszkańców Gminy, poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb 
społecznych; 

5) zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 
We wszystkich programach określono finansowe i pozafinansowe formy oraz zasady 
współpracy z organizacjami. Jako podstawowy tryb zlecania zadań publicznych wskazano 
otwarty konkurs ofert. Za opiniowanie złożonych ofert oraz określania ich regulaminu pracy 
odpowiedzialna miała być komisja konkursowa, powoływana przez Burmistrza. 

(dowód: akta kontroli str. 435) 

Na realizację zadań z działu Ochrona zdrowia (851), z rozdziałów Zwalczanie narkomanii 
(85153) oraz Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154), w latach 2015-2017 wydatkowano 
z budżetu Gminy (odpowiednio): 916,1 tys. zł, 917,1 tys. zł oraz 377, 5 tys. zł13. 
W kontrolowanym okresie na zadania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi 
wydatkowano 2 329, 3 tys. zł14, a na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii 
– 8 600 zł15.  

 (dowód: akta kontroli str. 291-293) 

W latach 2015-2016 w ramach środków finansowych przekazywanych przez Gminę dla 
klubów sportowych podejmowane były działania w zakresie szeroko rozumianej opieki 
profilaktycznej oraz mające na celu poprawę ogólnego stanu zdrowia dzieci i młodzieży. 
Prowadzono liczne zajęcia upowszechniania kultury fizycznej i sportowej z różnych 
dyscyplin sportowych, a także organizowano aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży. 
Ogółem w 2015 r. i 2016 r. na zadania z upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci 
i młodzieży oraz organizowanie ich aktywnego wypoczynku przeznaczono odpowiednio 
239,9 tys. zł i 277,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 436-506) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wyznaczając komórkę organizacyjną i pracowników do 
realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia Burmistrz zapewnił podstawy do realizacji 
zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Gmina pod względem 

                                                      
12  W kontrolowanym okresie przyjęto trzy plany współpracy z organizacjami pozarządowymi pożytku publicznego oraz  

z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (uchwałami Rady  
nr: XLIX/441/2014 z 12 listopada 2014 r., XV/131/2015 z 9 listopada 2015 r. oraz XXIX/262/2016 z 7 listopada 2016 r.). 

13  Dane za rok 2017 wg stanu na 30 czerwca 2017 r. 
14  W latach 2015 – 31.08.2017 odpowiednio: 911,6 tys. zł, 909,7 tys. zł i 508 tys. zł. 
15  W latach 2015-2016 odpowiednio: 4 600,00 zł i 4 100,00 zł. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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organizacyjnym była przygotowana do opracowywania, wdrażania i rozliczania programów 
polityki zdrowotnej. Działania Urzędu skoncentrowane zostały jednak na realizacji 
programów profilaktycznych, stanowiących realizację obowiązków wynikających z ustaw 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu 
narkomanii. Pomimo że Gmina dysponowała danymi dotyczącymi działalności każdego  
z gabinetów profilaktyki zdrowotnej, funkcjonujących w szkołach, dla których była organem 
prowadzącym, nie miały one charakteru syntetycznego ani nie były analizowane pod kątem 
ewentualnej konieczności podjęcia działań zaradczych w zakresie zdiagnozowanych 
problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.  

2. Zakres świadczeń medycznych udzielanych dzieciom  
i młodzieży w wieku szkolnym 

Urząd nie opracował i nie zrealizował żadnego programu polityki zdrowotnej w okresie 
objętym kontrolą.  

Burmistrz wyjaśnił, że z uwagi, iż ustawy o samorządzie gminnym i o świadczeniach opieki 
zdrowotnej wymieniały dla gmin zadania m. in. w zakresie ochrony zdrowia, stąd nie 
opracowano odpowiednich programów. W zależności od potrzeb Gmina podejmowała 
stosowne działania. Rola Gminy w przypadku działań zdrowotnych na rzecz mieszkańców 
ma mniejsze znaczenie niż rola instytucji państwowych. Na terenie Gminy funkcjonowało 
wiele różnego rodzaju placówek opieki zdrowotnej, jednak Gmina nie była ich organem 
założycielskim (były to instytucje wyspecjalizowane, powołane przez powiat nowotarski, jak 
chociażby Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ale i niemała liczba 
niepublicznych zakładów usług zdrowotnych). Gmina nie notowała skarg i uwag na jakość 
usług zdrowotnych, które świadczone były na poziomie odpowiadającym potrzebom. 
Działalność zakładów opieki zdrowotnej była wielokierunkowa, od profilaktyki prozdrowotnej 
do wyspecjalizowanych usług zdrowotnych. Nie odnotowano istotnych utrudnień w dostępie 
do usług zdrowotnych. Z tej przyczyny nie wykazano inicjatywy opracowania programu 
polityki zdrowotnej. Potrzeba taka nie wypłynęła także od mieszkańców, instytucji czy 
placówek służby zdrowia w Nowym Targu. Podstawowa opieka zdrowotna (m. in. badania 
przesiewowe, fluoryzacja zębów, profilaktyki zdrowotnej zabezpieczona jest w szkołach 
prowadzonych przez Gminę m.in. poprzez współpracę z podmiotem leczniczym, któremu 
Urząd użyczył pomieszczeń wraz z wyposażeniem. Wielość różnego rodzaju zadań gminy 
o charakterze obligatoryjnym, w tym dotyczących opieki społecznej i edukacji oraz ich 
wymiar finansowy osłabia możliwości budowania własnych i wspomagania innych 
programów prozdrowotnych. 

(dowód: akta kontroli str. 303-309, 311-312)  

W kontrolowanym okresie w dziedzinie szeroko rozumianej opieki zdrowotnej 
i profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym Urząd zrealizował i sfinansował 
szereg przedsięwzięć w szkołach, dla których była organem prowadzącym, w tym przede 
wszystkim: 

 szkolne programy profilaktyczno-wychowawcze, w ramach których zorganizowane 
zostały zajęcia logopedyczne, edukacyjne i terapeutyczne oraz gimnastyki korekcyjnej; 

 zajęcia logopedyczne, gimnastki korekcyjnej, edukacyjne i terapeutyczne, a także 
festyny trzeźwościowe – w ramach realizacji Programu; 

 „Elementarz czyli program siedmiu kroków” oraz „Cuder” (program profilaktyki 
uzależnień behawioralnych o charakterze interaktywnym, adresowany do dzieci 
z młodszych grup wiekowych); 

 festyny trzeźwościowe i świetlicę profilaktyczną.  
W okresie objętym kontrolą łączna kwota wydatków z budżetu Gminy na powyższe zadania 
wyniosła 954 374,98 zł, w tym: w roku 2015 – 304 799,20 zł, 2016 – 386 797,86 zł i 2017 
(do 30 czerwca) – 262 777,92 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 313-318)  
W tym samym okresie w szkołach prowadzonych przez Gminę działania o charakterze 
prozdrowotnym i profilaktycznym – finansowane z innych źródeł niż budżet Gminy –
podejmowały m. in.:  

Opis stanu 
faktycznego 
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 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Targu (edukacja prozdrowotna); 
 Sanepid w Nowym Targu (m. in. edukacje: antynikotynowa pn. „Nie pal przy mnie, 

proszę”, „My też palić nie będziemy”, prozdrowotna pn. „Zagrożenia, skutki 
i konsekwencje wynikające z sięgania po środki psychoaktywne”, „Ryzykowne 
zachowania (HIV/AIDS)”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Trzymaj formę”, „Nie daj 
szansy AIDS”, ekologiczna pn. „Czyste powietrze wokół nas”, antynarkotykowa pn. „Stop 
dopalaczom”); 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (edukacja promująca zdrowe nawyki 
żywieniowe: owoce, warzywa i mleko w szkole); 

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (edukacja prozdrowotna – Ratujemy i uczymy 
ratować); 

 Stowarzyszenie podhalańskich Amazonek (edukacja prozdrowotna – spotkanie 
dotyczące profilaktyki raka piersi); 

 Szpital Uniwersytecki im. Jana Pawła II w Krakowie (edukacja z zakresu prewencji 
i wykrywania chorób układu krążenia); 

 Małopolska Komenda Policji, Kuratorium Oświaty w Krakowie – odblaskowa szkoła; 

 Fundacja Szkoła na widelcu (edukacja promująca zdrowe nawyki żywieniowe); 

 Teatr Moralite, Teatr Lektur szkolnych „Joanna” (edukacja antynarkotykowa – „Diabelski 
młyn”, „Wspomnienia narkomanki”, spotkania profilaktyczne); 

 Teatr Zwierciadło (edukacja prozdrowotna – teatr profilaktyczny); 

 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu (prelekcje 
w zakresie promocji zdrowego trybu życia); 

 szkoły, dla których Gmina jest organem prowadzącym – edukacja prozdrowotna-
pedagogizacja uczestniczących w wywiadówkach rodziców w zakresie form pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej uzależnień od Internetu i gier. 

(dowód: akta kontroli str. 319-322)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację i wsparcie finansowe projektów i akcji 
z zakresu ochrony i promocji zdrowia skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 
ukierunkowanych na profilaktykę zdrowotną oraz poprawę stanu zdrowia populacji 
stanowiącej grupę docelową podjętych działań. Zdaniem NIK, zaniechanie opracowania 
i wdrażania programów polityki zdrowotnej mogło być skutkiem nierozpoznawania potrzeb 
zdrowotnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, pomimo że takie rozpoznanie – 
stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – 
należy do zadań własnych gminy. 

3. Działania w ramach systemu opieki zdrowotnej nad 
dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym  

Gmina nie dokonywała kompleksowej oceny funkcjonowania systemu opieki profilaktycznej 
nad uczniami w szkołach, dla których była organem prowadzącym, w tym stanu zdrowia ich 
uczniów. 

Burmistrz wyjaśnił, że nie oceniano stanu zdrowia całej populacji uczniów, uznając, że 
w pierwszej kolejności zadania takie należą do Państwa za pośrednictwem m.in. instytucji 
lekarza rodzinnego. Poziom aktywności Gminy w zakresie analizy działań i programów 
prozdrowotnych w ramach polityki zdrowotnej przez szkoły był pochodną sygnalizowanych 
potrzeb i zadań w wielu dziedzinach życia całej społeczności samorządowej, w tym 
rozwiązywania wielu innych ważnych problemów szkół, zwłaszcza związanych 
z niewystarczającym stanem finansów przedszkoli i szkół w stosunku do potrzeb.  

(dowód: akta kontroli str. 325-326) 
  

Gmina nie oceniała wpływu podejmowanych działań w zakresie szeroko rozumianej 
profilaktyki zdrowotnej. Efekty podejmowanych przez Gminę działań w ramach profilaktyki 
antyalkoholowej i antynarkotykowej, jak i propozycje nowych działań omawiane były na 
posiedzeniach Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Stan przedsięwzięć w zakresie profilaktyki prozdrowotnej był przedmiotem informacji oraz 
oceny w ramach sprawozdań z działalności szkół za dany rok szkolny.  

Burmistrz wyjaśnił, że zajmowano się alokacją i wyposażeniem gabinetów usług 
przedmedycznych, zgłaszanymi przez dyrektorów szkół potrzebami w zakresie realizacji 
zajęć dodatkowych o charakterze prozdrowotnym oraz profilaktyką antyalkoholową 
i antynarkotykową. Na posiedzeniach Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych omawiano projekty wdrażanych programów profilaktycznych. 
Monitorowanie gabinetów profilaktyki w szkołach odbywało się na poziomie szkół, ale były 
to głównie działania o charakterze formalnym (czy gabinet działa). Dodatkowo dyrektorzy 
szkół (w ramach współdziałania) pozyskiwali informacje o stanie potrzeb zdrowotnych 
poszczególnych uczniów. Informacja taka była przedmiotem opinii rad pedagogicznych 
szkół i oceny Burmistrza przy zatwierdzaniu arkuszy organizacyjnych danych szkół, na dany 
rok szkolny. Dyrektorzy szkół nie zgłaszali w sposób formalny problemów w zakresie opieki 
profilaktycznej w szkole. W trakcie dyskusji wyrażali pogląd, iż do szkół powinny powrócić 
gabinety lekarskie i dentystyczne; wówczas możliwe byłoby monitorowanie szkół, gabinetów 
usług medycznych w zakresie profilaktyki zdrowotnej i usług zdrowotnych wobec uczniów. 
W aktualnym stanie prawnym i faktycznym brak jest możliwości merytorycznego 
nadzorowania gabinetów usług przedmedycznych, gdyż zadania te realizowane są przez 
podmioty niezależne funkcjonalnie i finansowo od Gminy. Rola szkoły i Gminy w takim 
stanie, w odniesieniu do usług pielęgniarek na rzecz szkół, polegała na współdziałaniu przy 
realizacji zbieżnego celu, jakim była i jest profilaktyka prozdrowotna wśród uczniów 
i edukacja prozdrowotna rodziców. 

(dowód: akta kontroli str. 274-290, 325-331)  
 

W okresie objętym kontrolą Gmina nie podejmowała współpracy z konsultantem krajowym 
lub wojewódzkim ani oddziałem NFZ w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
uczniami.  

Burmistrz wyjaśnił, że także ze strony tych instytucji nie było zainteresowania takim 
działaniem. Gmina nie była w posiadaniu informacji o ustaleniach kontroli realizowanej 
przez konsultanta krajowego czy wojewódzkiego, dotyczącej profilaktyki opieki zdrowotnej 
nad uczniami w szkołach, dla których Gmina była organem prowadzącym. Problematyka 
opieki zdrowotnej, w tym profilaktyki, była przedmiotem troski dyrektorów szkół w ramach 
realizacji przez szkoły programów profilaktycznych. Wielość zadań Gminy przy deficycie 
środków finansowych na zwiększone zatrudnienia w Urzędzie spowodowało, że nie 
podejmowano innych przedsięwzięć prozdrowotnych poza stworzeniem dobrych warunków 
organizacyjno-finansowych dla profilaktyki zdrowotnej, realizowanej przez podmiot 
leczniczy, doposażeniem gabinetów usług przedmedycznych oraz wspieraniem uczniów 
zajęciami prozdrowotnymi. 

(dowód: akta kontroli str. 326-327) 

Urząd nie sprawował nadzoru merytorycznego nad opieką profilaktyczną w szkołach oraz 
nie przeprowadzał kontroli profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą 
w wieku szkolnym. Realizacja zadań szkół, w tym obowiązku wspomagania rozwoju 
i edukacji dzieci, została objęta kontrolami i badaniami organu nadzoru pedagogicznego 
(m.in. realizowana była w drodze obowiązku sprawozdawczego względem właściwego 
Kuratorium Oświaty oraz systematycznie na zebraniach rad pedagogicznych szkół). 
Pielęgniarki oraz higienistki szkolne raporty z działalności gabinetów profilaktyki zdrowotnej 
składały na ręce dyrektorów szkół. 

Burmistrz wyjaśnił, że gabinety profilaktyki w szkołach nie były w strukturze organizacyjnej 
szkół jako miejskie jednostki organizacyjne. Gmina nie posiadała kompetencji tak 
formalnych, jak i merytorycznych, do kontroli takich „placówek” służby zdrowia, tym bardziej, 
że nie angażowały one w zakresie działalności merytorycznej środków publicznych 
pochodzących z Gminy. Działalność pielęgniarek finansowana była z NFZ. Gmina nie 
posiada wglądu do kontraktu z NFZ. W relacji z funkcjonującą na terenie szkół opieką 
przedmedyczną szkoły posiadały status współpartnera, współrealizatora, a nie zlecającego 
zadanie i jego wykonawcy. Kontroli udostępnionego sprzętu dokonywali dyrektorzy szkół 
poprzez okresowe inwentaryzacje, w trakcie których sprawdzano ilościowo użyczony sprzęt 
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i stopień jego naturalnego zużycia. Dyrektorzy oceniali również godziny i dni pracy tych 
gabinetów w aspekcie organizacji pracy szkoły. W okresie objętym kontrolą nie 
podejmowano kontroli realizowanych programów i działań w zakresie profilaktycznej opieki 
zdrowotnej, ponieważ realizowano inne – nie mniej ważne – kontrole, m.in. w zakresie 
bezpiecznego korzystania z terenów i urządzeń rekreacyjno-sportowych we wszystkich 
szkołach. Sprawność urządzeń szkolnych i bezpieczeństwo na terenach szkolnych była 
elementem nierozerwalnie związanym ze zdrowiem i życiem, stąd w tym zakresie 
przeprowadzono w 2016 r. – sześć kontroli i siedem kontroli w 2017 r. Aktywność kontrolna 
Urzędu uległa także zmniejszeniu z uwagi na konieczność zaangażowania pracowników do 
nowych zadań, w tym m.in. związanych z obsługą Systemu Informacji Oświatowej (SIO). 
Wyniki działań podjętych w ramach nadzoru pedagogicznego nie stwarzały powodów do 
kolejnych czynności nadzorczych w aspekcie działań dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych ze strony organu prowadzącego. Ustawodawca przypisuje Gminie – 
w odniesieniu do jej jednostki organizacyjnej, działającej w sferze edukacji – przede 
wszystkim obowiązki określone w art. 57 w zw. z art. 10 ustawy Prawo oświatowe. Były to – 
z uwagi na cele statutowe szkoły – kompetencje nadzorcze (kontrolne), zawężone do 
prawidłowego dysponowania środkami budżetowymi i innymi oraz w zakresie 
gospodarowania mieniem, przestrzeganiem przepisów dotyczących BHP pracowników 
i uczniów, a także w zakresie organizacji pracy szkoły. Gmina odpowiadała za całokształt 
działalności szkoły, w tym dydaktycznej, ale w wielu obszarach musi oczekiwać na oceny 
pracy swoich szkół ze strony innych organów. 

(dowód: akta kontroli str. 209-229, 327-328, 335-367, 368-404, 405-406) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

NIK zwraca uwagę, iż dysponowanie przez Urząd zagregowanymi danymi w zakresie stanu 
zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, które są gromadzone przez pielęgniarki lub 
higienistki szkolne w związku z prowadzonymi badaniami przesiewowymi, sprzyjałoby 
rozpoznaniu potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży na terenie Gminy, o czym stanowi 
art. 6 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. W szczególności Gmina winna 
zwrócić uwagę na opiekę stomatologiczną i działania profilaktyczne w tym zakresie, 
w związku z brakiem w szkołach dostępności do gabinetów stomatologicznych. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie bieżące monitorowanie realizacji działań 
na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Zdaniem NIK, Gmina 
nie wdrażała systematycznych działań doskonalących system opieki tej populacji, gdyż nie 
dokonywała analiz danych zbieranych w tym zakresie z gabinetów medycyny szkolnej, 
finansowanych ze środków publicznych. Przedmiotowe analizy umożliwiałaby 
zdiagnozowanie i ocenę skali problemów zdrowotnych dotykających dzieci i młodzież 
szkolną, a tym samym sprzyjałaby efektywnemu wdrażaniu programów polityki zdrowotnej. 

 

IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli16 
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 Krakowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

                                                      
16  Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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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. 

 

Kraków, dnia 22 listopada 2017 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy: 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

 
 

Anna Jaros 
Inspektor kontroli państwowej 

  

Jerzy Baranek 
Główny inspektor kontroli państwowej 

 

 


