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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 

Kontroler Aleksandra Trojak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli: 
nr LKR/173/2017 z 11 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec (Urząd lub UG) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bernard Stawiarski, Wójt Gminy (Wójt) 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, iż Gmina Chełmiec (Gmina) zapewniła opiekę 
profilaktyczną i warunki do promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 
W szkołach, dla których Gmina była organem prowadzącym, realizowane były liczne 
działania w kierunku poprawy kondycji zdrowotnej dzieci, promocji zdrowego odżywiania, 
czy zapobieganiu uzależnieniom. Opiekę profilaktyczną uczniowie mieli zapewnioną przez 
podmioty świadczące usługi w ochronie zdrowia. 
W ocenie NIK Gmina, realizując opiekę profilaktyczną nad dziećmi i młodzieżą, 
nie wykorzystała w pełni warunków sprzyjających do jej wdrażania. Gmina w latach 2015-
2017 nie skorzystała z możliwości przygotowania i realizacji programów profilaktyki 
zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych3. Skupiono się przede wszystkim 
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. Corocznie Gmina udzielała również dotacji 
dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań, które miały na celu poprawę ogólnego 
stanu zdrowia m.in. dzieci i młodzieży. Dotacje przyznawane były na podstawie ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie6.  
W Urzędzie nie dokonywano oceny efektywności funkcjonowania profilaktycznej opieki nad 
uczniami w nadzorowanych szkołach. Nie występowano też do podmiotów sprawujących 
opiekę zdrowotną nad uczniami o spostrzeżenia wypływające z tej opieki i dane dot. np. 
liczby dzieci z problemami zdrowotnymi określonego rodzaju. Zdaniem NIK takie 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 ww. ustawy. 

                                                      
1 Kontrolą objęto lata 2015-2017 (do dnia zakończenia kontroli), z uwzględnieniem okresów wcześniejszych, jeżeli zdarzenia 

mające wówczas miejsce miały wpływ na kontrolowany okres. 
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 pokontrolnym zastosowano 
ocenę opisową. 

3  Dz. U z 2016 r., poz. 1793 ze zm. – dalej: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej. 
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.  

Ocena ogólna2 



 

3 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Gmina w latach 2015-2017 (do 31 sierpnia) prowadziła 14 szkół podstawowych oraz 
9 gimnazjów7. W Statucie Gminy8, wśród zadań własnych Gminy służących zaspakajaniu 
zbiorowych potrzeb wspólnoty wymienione były zadania obejmujące sprawy ochrony 
zdrowia, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym9. W Regulaminie Organizacyjnym UG żadnej komórce organizacyjnej nie zostały 
przypisane zadania w zakresie ochrony zdrowia. Wójt wyjaśnił, że żaden przepis prawa nie 
obliguje do uwzględnienia w regulaminie wszystkich zadań własnych gminy wynikających z 
ustawy o samorządzie gminnym, zadania wynikające z ustaw w tym nie tylko z ustawy o 
samorządzie gminnym są aktami wyższego rzędu w stosunku do regulaminu i nie ma takiej 
konieczności umieszczania ich w regulaminie, a ponadto zapisy Regulaminu 
Organizacyjnego jak i zakresy czynności pracowników nie zawierają zamkniętego katalogu 
zadań czy obowiązków do realizacji, gdyż poszczególne komórki organizacyjne mają 
wpisane „Do zadań i kompetencji Wydziału … należą w szczególności sprawy:” ponadto 
„wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa lub zleconych przez Wójta 
Gminy”, co oznacza, że poszczególne osoby jak i komórki organizacyjne mogą realizować 
inne zadania niedookreślone w regulaminie, choćby jak w przypadku ochrony zdrowia. 
Wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia i edukacji zdrowotnej uwzględnione zostało 
w zakresie czynności jednego pracownika zatrudnionego na stanowisku pomoc 
administracyjna w Wydziale Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych UG. Ponadto 
sprawami dot. ochrony zdrowia zajmowało się – wg wyjaśnień Wójta – co najmniej dwóch 
innych pracowników Urzędu, którzy zgodnie z zakresami czynności realizowali m.in. 
zadania związane z profilaktyką uzależnień oraz udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla 
organizacji pozarządowych, w tym o tematyce ochrony zdrowia.  

 (dowód: akta kontroli str. 4-43, 104, 106-107, 111-116) 

NIK wskazuje, że zgodnie z punktem II.A.3 załącznika nr 1 do komunikatu nr 23 Ministra 
Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 
finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84), struktura organizacyjna Urzędu powinna 
być dostosowana do aktualnych celów i zadań. Ponadto zakres zadań, uprawnień 
i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu powinien być 
określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny. 

1.2. Do Urzędu w badanym okresie nie wpływały skargi lub wnioski mieszkańców 
dotyczące sprawowania opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. 

 (dowód: 102-103 ) 

1.3. Sprawy związane z ochroną zdrowia i promocją zdrowia były w latach 2015-2017 
poruszane przez radnych Gminy w ramach działań dotyczących przyjęcia na dany rok: 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych10, Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii11 oraz Programu współpracy Gminy z organizacjami 
pozarządowymi12. Środki na realizację tych programów były zabezpieczone w uchwałach 
budżetowych na 2015 r., 2016 r. i 2017 r., w kwotach wynoszących w przypadku:  

                                                      
7  Placówki te działały w formie: 9 Zespołów Szkół, w skład których wchodziły szkoła podstawowa i gimnazjum 

(w miejscowościach: Biczyce Dolne, Chełmiec, Chomranice, Librantowa, Paszyn, Piątkowa, Świniarsko, Trzetrzewina, 
Wielogłowy) oraz 5 szkół podstawowych (w miejscowościach: Januszowa, Klęczany, Krasne Potockie, Marcinkowice, 
Rdziostów). 

8  W dniu rozpoczęcia kontroli obowiązywał Statut Gminy Chełmiec uchwalony uchwałą nr XVIII/355/2016 Rady Gminy 
Chełmiec z dnia 3 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego poz. 3677).  

9  Dz.U. z 2017 r. poz. 1875. 
10  Programy te przyjęte były uchwałami Rady Gminy Chełmiec: Nr IV/38/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. – na rok 2015; 

Nr XIII/239/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. – na rok 2016; Nr XXIV/475/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. – na rok 2017. 
11  Programy te przyjęte były uchwałami Rady Gminy Chełmiec: Nr IV/39/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. – na rok 2015; 

Nr XIII/240/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. – na rok 2016; Nr XXIV/476/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. – na rok 2017. 
12  Programy przyjęte były uchwałami Rady Gminy Chełmiec: Nr XLIX/835/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. – na 2015 r.; 

Nr XII/211/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. – na 2016 r.; Nr XXIII/436/2016 z dnia 26 października 2016 r. – na 2017 r. 
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 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: kolejno 
220 tys. zł, 222 tys. zł i 240 tys. zł, 

 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – po 5 tys. zł, 

 Gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – po 25 tys. zł. 
(dowód: akta kontroli str. 43, 75-95, 108-109) 

1.4. Dla Gminy nie opracowano dokumentu strategicznego w zakresie lokalnej polityki 
zdrowotnej. Urząd nie dysponował informacjami o problemach zdrowotnych dzieci 
i młodzieży, w tym związanych z brakiem równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, 
i nie gromadził danych o stanie zdrowia populacji w wieku szkolnym. 

 (dowód: akta kontroli str. 43, 104-105, 109-110, 117-134)  

1.5. W Gminie – wg danych z ewidencji ludności UG – liczba zameldowanych na pobyt 
stały osób pomiędzy 6 a 19 rokiem życia wynosiła 5 343 w 2015 r., 5 323 w 2016 r. i 5 223 
w 2017 r. (stan na 13 listopada). W Urzędzie nie posiadano danych o liczbie lekarzy POZ, 
czy pielęgniarek/higienistek szkolnych sprawujących opiekę zdrowotną nad całą tą 
populacją, jak też nad uczniami szkół prowadzonych przez Gminę, do których w 2015-2017 
uczęszczało odpowiednio ogółem: 3 566 dzieci, 3 424 dzieci i 3 399 dzieci. Wszyscy 
uczniowie tych szkół objęci byli opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) 
i pielęgniarki szkolnej. Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej znajdowały 
się na terenie 14 szkół prowadzonych przez Gminę13 – nie posiadano wiedzy ile takich 
gabinetów funkcjonowało w podmiotach leczniczych. W żadnej szkole nie działał gabinet 
stomatologiczny. 

(dowód: akta kontroli str. 117-136, 264, 394-399)  

1.6. Gmina w badanym okresie nie ponosiła wydatków w zakresie przygotowania, prac 
remontowo-modernizacyjnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w 
14 szkołach, dla których była organem prowadzącym, oraz na zakup aparatury i sprzętu do 
tych gabinetów. Z budżetów zespołów szkół w Chełmcu, Piątkowej i Librantowej oraz Szkoły 
Podstawowej w Rdziostowie realizowane były jedynie wydatki na doposażenie apteczek 
szkolnych, które wyniosły łącznie: w 2015 r. – 1,8 tys. zł, w 2016 r. –1,7 tys. zł i w I półroczu 
2017 r. – 0,8 tys. zł. 
Gmina, korzystając z postanowień ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych 
rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki 
zdrowotnej14, złożyła do Wojewody Małopolskiego wniosek o udzielenie dotacji w łącznej 
kwocie 93 715,40 zł na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej we wszystkich 
14 szkołach. Zgodnie z umową zawartą 8 listopada 2017 r. zadanie winno być zrealizowane 
do 31 grudnia 2017 r. 
Gmina nie była organem założycielskim podmiotów leczniczych.  

(dowód: akta kontroli str. 17, 142-144, 265-287) 

1.7. Działania profilaktyczne związane z ochroną i profilaktyką zdrowia realizowane były 
przez Gminę w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Współpracowano w tym zakresie 
również z podmiotami spoza sektora finansów publicznych, zlecając organizacjom 
pozarządowym realizację zadań publicznych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie15. Zasady oraz formy tej 
współpracy regulowane były przez Gminę w wieloletnim i rocznych programach 
współpracy16. Określone w nich jako priorytetowe zadania z obszaru m.in. wspierania 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych i promocji zdrowia dotyczyły: wspierania działań 
promujących zdrowy styl życia, profilaktyki zdrowotnej, organizacji konkursów, pokazów 

                                                      
13  Z wykazanej przez Urząd liczby 14 gabinetów funkcjonujących w latach 2015-2017 (do września) w szkołach prowadzonych 

przez Gminę, co najmniej dwa (w Zespole Szkół w Trzetrzewinie i Zespole Szkół w Biczycach Dolnych)_nie spełniały 
standardów gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w związku z czym u uczniów tych szkół pielęgniarki 
szkolne przeprowadzały testy przesiewowe w siedzibie podmiotu leczniczego.  

14  Dz.U. z 2017 poz. 1774. 
15 Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm., zwana dalej ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
16 „Wieloletni Program współpracy Gminy Chełmiec z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2017” przyjęty był uchwałą 

nr XXIV/429/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 listopada 2012 r. Roczne „Programy współpracy Gminy Chełmiec z 
organizacjami pozarządowymi” na rok 2015, rok 2016 i rok 2017 przyjęte były kolejno: uchwałą Nr XLIX/835/2014 Rady 
Gminy Chełmiec z dnia 6 listopada 2014 r., uchwałą Nr XII/211/2015 Rady Gminy Chełmiec z dnia 3 listopada 2015 r. i 
uchwałą Nr XXIII/436/2016 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2016 r. 
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i spektakli o tematyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, organizacji warsztatów, 
szkoleń oraz imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, organizowania różnych 
form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej lub zagrożonej 
wykluczeniem społecznym. 
Na zadania dot. „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz profilaktyki 
i promocji zdrowia” przeznaczone było w latach 2015-2017 po 25 tys. zł. Zadania zlecane 
były w drodze otwartych konkursów ofert. Dotacje przyznane zostały na dofinansowanie 
m.in.: zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem, przeprowadzenie 
programów edukacyjno-profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół gimnazjalnych, ich 
rodziców i nauczycieli pn. „Archipelag Skarbów”, organizacji wycieczek turystyczno-
edukacyjnych propagujących zdrowy styl życia. Wszystkie zadania były kontrolowane przez 
osoby upoważnione przez Wójta Gminy. Wszystkie podmioty złożyły sprawozdania 
końcowe z wykonania zadania publicznego, w wymaganej formie, w terminie określonym 
w umowie. 

 (dowód: akta kontroli str. 75-95, 110, 196-263)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość:  
Dla Gminy nie opracowano dokumentu strategicznego w zakresie lokalnej polityki 
zdrowotnej, a Urząd nie gromadził danych o stanie zdrowia populacji w wieku szkolnym i nie 
rozeznawał potrzeb w tym zakresie, co w ocenie NIK było działaniem nierzetelnym. 

(dowód: akta kontroli str. 43, 105, 110)  

Sprawy z zakresu ochrony zdrowia należą do zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 
pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym17. Ponadto przepis art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej stanowi, że do zadań własnych gminy 
w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy 
w szczególności: opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki 
zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia 
mieszkańców gminy; inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych 
zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz 
ich skutkami; podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb 
zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. 

Nieposiadanie informacji o stanie zdrowia populacji w wieku szkolnym Wójt wyjaśniał tym, 
że dane takie są w posiadaniu pomiotów leczniczych, NFZ i są chronione tajemnicą 
lekarską i do tych informacji gmina nie ma dostępu. Wójt wyjaśnił, że … służba zdrowia na 
terenie gminy Chełmiec zorganizowana jest przez prywatne podmioty lecznicze, które mają 
zawarte kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Mieszkańcy gminy w tym dzieci 
i młodzież mają zapewnione bezpłatne leczenie w pięciu ośrodkach zdrowia (18) oraz pięciu 
gabinetach stomatologicznych (19) rozlokowanych terytorialnie tak, aby wszyscy mieszkańcy 
gminy w tym dzieci i młodzież miały zapewniony równy dostęp do opieki zdrowotnej. 
Wymienione podmioty lekarskie tylko dysponują bazą informacji o pacjentach, która 
chroniona jest tajemnicą lekarską. Stąd też gmina nie może posiadać danych o problemach 
zdrowotnych dzieci i młodzieży … 

NIK nie podziela stanowiska, że gmina nie może posiadać danych o problemach 
zdrowotnych dzieci i młodzieży, gdyż dane te są chronione tajemnicą lekarską. Tajemnica 
lekarska obejmuje informacje związane z konkretnym pacjentem, a nie zbiorcze dane 
statystyczne z przeprowadzonych badań okresowych i wynikające z nich wnioski. 

Brak dokumentu strategicznego w zakresie lokalnej polityki zdrowotnej Wójt wyjaśniał 
brakiem zewnętrznych źródeł finansowania, ograniczonymi własnymi środkami Gminy, oraz 
tym, że Gmina nie jest organem założycielskim dla żadnego z zakładów opieki zdrowotnej, 
a opracowanie takiego programu we własnym zakresie wymagałoby specjalistycznej wiedzy 

                                                      
17  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). 
18  Praxis Sp. z o.o. Nowy Sącz, Alfa Sp. z o.o. Klęczany, NZOZ w Paszynie, NZOZ Wielomed Sp. z o.o. Wielogłowy i Pro Vitae 

Sp. z o.o. w Chomranicach. 
19  Dwa gabinety stomatologiczne działają w Chomranicach, a pozostałe w miejscowościach: Chełmiec, Paszyn i Wielogłowy. 
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medycznej. Dodał też … Obok braku środków finansowych na opracowanie programu 
polityki zdrowotnej istotne są wady systemowe do których zaliczyć należy:  
– brak precyzyjnych wskazówek, w jaki sposób program powinien być opracowany, 
wdrażany, realizowany i monitorowany, 
– niewskazania w przepisach szczególnych, podmiotu upoważnionego do jego uchwalenia 
(w przypadku gmin istnieje domniemanie, iż jest to organ stanowiący). 
Aby zwiększyć skuteczność realizacji przez gminę programów polityki zdrowotnej a w 
konsekwencji poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców Ministerstwo Zdrowia powinno 
stworzyć we współpracy z NFZ oraz AOTMiT, środowiskiem eksperckim i samorządowym 
zbiór dobrych praktyk dotyczących samorządowych programów polityki zdrowotnej wraz 
z wzorcowymi programami, których tematyka powinna odnosić się do najistotniejszych 
zidentyfikowanych problemów zdrowotnych Polaków oraz powinno się przekazać 
samorządom środki finansowe na opracowanie i realizację programów zdrowotnych.  
Z dokumentów strategicznych gminy Chełmiec w których jest mowa o ochronie zdrowia 
gmina posiada Strategię Rozwoju Gminy Chełmiec na lata 2013-2020 oraz Strategię 
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chełmiec na lata 2013-2020.  

 (dowód: akta kontroli str. 104-105, 109-110) 

NIK zwraca uwagę, że w „Strategii rozwoju Gminy Chełmiec na lata 2013-2020”20 w analizie 
SWOT wśród słabych stron Gminy wymieniony był niski wskaźnik dostępności do usług 
podstawowej opieki zdrowotnej, a jednym z kierunków interwencji dla celu operacyjnego 
„Wysoki poziom usług społecznych i bezpieczeństwa publicznego” było wspieranie 
organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zależności od potrzeb mieszkańców.  

(dowód: akta kontroli str. 43-74)  

W Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015 (część III) określono cele operacyjne 
w tym: wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie 
najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży (cel 8). W jego 
ramach wskazano na potrzebę opracowania, wdrażania i systematycznego monitorowania 
przez samorządy programów działań na rzecz wspierania rozwoju i zdrowia dzieci 
i młodzieży, dostosowanych do lokalnych potrzeb i opracowywanych z udziałem samej 
młodzieży. NIK wskazuje, że zdaniem autorów NPZ, działania te sprzyjałyby 
m.in. zmniejszeniu częstotliwości występowania w tych populacjach urazów, otyłości, 
depresji i innych chorób. Służyłoby temu również posiadanie i realizowanie przez Gminę 
wieloletniego planu polityki zdrowotnej i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych, o których 
mowa w części IV NPZ (cel 12) (sekcja „Oczekiwane efekty do 2015 r., pkt 1). 

Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą uczęszczającymi do szkół prowadzonych przez 
Gminę zapewniona była przez podmioty lecznicze. Pozytywnie ocenić należy pozyskanie 
dotacji na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej we wszystkich szkołach, co 
niewątpliwie przyczyni się do poprawy warunków udzielania profilaktycznych świadczeń 
zdrowotnych uczniom w szkołach. Wydatki z budżetu Gminy związane z ochroną zdrowia 
ponoszone były w badanym okresie głównie na dofinansowanie zadań realizowanych 
w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
przeciwdziałania narkomanii i współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Zwrócenia uwagi wymaga jednak fakt, że nie podejmowano działań zmierzających do 
rozpoznania stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz ich potrzeb zdrowotnych.  

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

W latach 2015-2017 w Gminie nie opracowywano i nie realizowano programów polityki 
zdrowotnej, o których mowa w art. 48 i 48a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym. W budżetach Gminy na 2015 r., 2016 r. i 2017 r. nie zostały przewidziane wydatki 
w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej.  

                                                      
20  Dokument opracowany przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, współfinansowany ze 

środków UE w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego, zatwierdzony i przyjęty do realizacji uchwałą Nr 
XXIV/451/2012 Rady Gminy Chełmiec z dnia 28 listopada 2012 r. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Planowane w dziale 851 Ochrona zdrowia wydatki dotyczyły rozdziału 85153 – Zwalczanie 
narkomanii, 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 85195 – Pozostała działalność. 
Wydatki te zaplanowane w wysokości ogółem: na 2015 r. – 260,6 tys. zł, na 2016 r. – 
304,5 tys. zł i na 2017 r. – 310 tys. zł, zrealizowane zostały w kwotach odpowiednio 
247,9 tys. zł (tj. 95,1% planu), 241,7 tys. zł (79,4%) i 157,1 tys. zł wg stanu na 30 czerwca 
2017 r. (50,7%). 

 (dowód: akta kontroli str. 137-141)  

W szkołach będących jednostkami organizacyjnymi Gminy prowadzone były różne działania 
edukacyjno-profilaktyczno-zdrowotne:  

 z budżetu Gminy w badanym okresie finansowano corocznie: udział w kampanii 
profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”21, kampanii społecznej „No Promil – No 
Problem”22 oraz profilaktykę narkomanii. Wydatki na te działania pochodziły ze środków 
na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii i wyniosły łącznie w 2015 r. 
24,6 tys. zł, w 2016 r. 27,2 tys. zł i w 2017 r. (I półrocze) 20,1 tys. zł, a dodatkowo  
w I połowie 2017 r. wydatkowano z tej puli 2,9 tys. zł na zakup biletów dla uczniów klas 
III gimnazjów na spektakl profilaktyczny „Nadzieja” i 5,3 tys. zł na dofinansowanie 
szkolnych klubów sportowych.  
Do działań tych zaliczano również realizowane w szkołach programy „Jeżdżę z głową” 
i projekt „Już pływam”, na który wydatki (zakwalifikowane do rozdz. 92605 – Zadania 
w zakresie kultury fizycznej) wyniosły 26,6 tys. zł w 2015 r., 75,4 tys. zł w 2016 r. 
i 194,3 tys. zł w 2017 r. (do czerwca), a także lekcje wychowania fizycznego na 
basenie, których koszt, finansowany ze środków Gminnego Zespołu Edukacji, wynosił 
213 tys. zł w 2016 r. i 183 tys. zł w I połowie 2017 r.; 

 z innych źródeł finansowane były realizowane w szkołach przez inne podmioty 
różnorodne programy i działania – 24 w każdym roku, m.in.: „Szkoła promująca 
zdrowie”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”, „Śniadanie daje moc”, „Nie 
pal przy mnie proszę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Profilaktyka przez wartości 
i godność – Wybieram NIE”, „Wolni od nałogów”, „Między nami kobietkami”, „Trzymaj 
formę”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „Profilaktyka próchnicy zębów”, przesiewowe 
badanie słuchu. Nie posiadano danych o kosztach tych działań.  

(dowód: akta kontroli str. 138-141, 149-195, 288-328, 373-393)  

Przesłankami podjęcia decyzji w sprawie przystąpienia do poszczególnych 
programów/kampanii było ogólne rozeznanie w oparciu o własną wiedzę, informacje 
otrzymywane na spotkaniach z dyrektorami szkół, radnymi, sołtysami i mieszkańcami gminy 
oraz informacje, analizy i opracowania dostępne w internecie. Informacje o przewidzianych 
do realizacji w danym roku działaniach dot. profilaktyki zdrowotnej skierowanych do dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym rozpowszechniane były głównie poprzez stronę internetową 
Gminy oraz w szkołach. Gmina nie ponosiła z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 

(dowód: akta kontroli str. 147-148)  

Wśród zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, adresowanych do dzieci, 
największe dotacje Gmina przekazała na zadania: 

 „Przeprowadzenie programów edukacyjnych – profilaktycznych skierowanych do 
uczniów szkół gimnazjalnych, ich rodziców i nauczycieli pn. „Archipelag Skarbów”, tj. 
5,5 tys. zł w 2016 r. i 6 tys. zł w 2017 r. Zajęcia dotyczyły: profilaktyki uzależnień, 
profilaktyki przemocy, odpowiedzialności za swoją seksualność, profilaktyki ciąż dla 
nastolatek i profilaktyki HIF/AIDS. Uczestnikami ich byli uczniowie klas drugich 
i trzecich gimnazjów ze wszystkich Zespołów Szkół, w liczbie ogółem 395 w 2016 r. 
(z gimnazjów w Chełmcu, Librantowej, Paszynie i Piątkowej) i 342 w 2017 r. 
(z gimnazjów w Wielogłowach, Świniarsku, Trzetrzewinie, Biczycach Dolnych);  

 „Mam terapię, mam szansę - zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem”, 
tj. 2,1 tys. zł w 2016 r. i 4,5 tys. zł w 2017 r. W ramach projektu zorganizowane były 
zajęcia terapeutyczne dostosowane do specyfiki funkcjonowania osób z autyzmem, 

                                                      
21  W ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” brały udział wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę, w każdym 

roku kilkoro uczniów z tych szkół było zostało laureatami : w 2015 r. było ich 8, w 2016 r. – 15, w 2017 r. – 11 uczniów. 
22  W działaniach związanych z kampanią „No promil-No problem” uczestniczyły wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę. 

Laureatami ogłoszonego przez organizatora konkursu było w 2015 r. 31 uczniów z Gminy, a w 2016 r. – 23. 
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uwzględniające potrzeby i możliwości uczestników. Uczestniczyło w nich w 2016 r. 
sześcioro dzieci z terenu Gminy w tym uczniów klas specjalnych Zespołu Szkół 
w Chełmcu, a w 2017 r. – pięcioro. 

Dotacje udzielane były organizacjom pozarządowym zgodnie z ustawą o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

(dowód: akta kontroli str. 197-218, 230-239, 245-254)  

Całej populacji dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy zapewniono 
działania edukacyjno-profilaktyczno-zdrowotne. Były one jednak podejmowane bez 
sformalizowanego dokumentu programu polityki zdrowotnej. 

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

3.1.  Według wyjaśnień Wójta Gminy – funkcjonowanie systemu opieki profilaktycznej nad 
uczniami w szkołach, dla których Gmina była organem prowadzącym, oceniane było 
i monitorowane pod względem liczby uczestników realizowanych działań profilaktycznych, 
efektów nabytych umiejętności przez uczniów oraz zdobytych przez nich nagród 
i wyróżnień, i w tym zakresie stale kontaktowano się z dyrektorami szkół.  
W sprawie analizowania stanu zdrowia uczniów w celu zaprogramowania działań 
doskonalących system opieki na terenie Gminy, w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad uczniami oraz podejmowania w tym zakresie współpracy z innymi podmiotami Wójt 
złożył następujące wyjaśnienia: Gmina Chełmiec nie prowadzi własnych publicznych 
ośrodków zdrowia. System opieki zdrowotnej oparty jest na funkcjonowaniu niepublicznych 
zakładów opieki zdrowotnej, które mają podpisane porozumienia ze szkołami z gminy 
Chełmiec w zakresie lekarskiej i pielęgniarskiej opieki medycznej szkolnej 
i wczesnoszkolnej. Podmioty te w ramach podpisanych porozumień planują kompleksową 
opiekę pielęgniarską nad uczniami, identyfikują problemy zdrowotne, szkolne i społeczne 
uczniów, dokonują analizy stanu zdrowia uczniów celem kontraktowania świadczeń z NFZ. 

(dowód: akta kontroli str. 145, 148) 

Ogólne informacje o wykonaniu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i realizacji 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przedkładane były corocznie przez 
Wójta Radzie Gminy. Pracownicy Urzędu kontrolowali realizowane przez te organizacje 
zadania, dofinansowane z budżetu Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 197, 203-263, 329-339) 

3.2.  W latach 2015-2017 w planach kontroli Urzędu jak i planach audytu wewnętrznego 
nie były przewidziane kontrole w zakresie sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, w szczególności dot. podmiotów wykonujących 
profilaktyczne świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania, i nie przeprowadzano 
kontroli/audytów w takim zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 340-370 ) 

Wójt wyjaśnił, że opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w Gminie sprawują 
Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, które mają kontrakty z Narodowym Funduszem 
Zdrowia i nadzór nad działalnością tych podmiotów medycznych sprawuje NFZ z racji 
wydatkowania środków publicznych pochodzących z NFZ. Gmina natomiast, poprzez 
dyrektorów szkół, sprawuje nadzór nad pomieszczeniami, w których zostały zlokalizowane 
gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Podał też, że … Gmina nie 
dysponuje danymi z NFZ na temat jakichkolwiek problemów związanych z realizacją działań 
profilaktycznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 148)  

3.3.  W kontrolowanym okresie Gmina nie współpracowała z konsultantami wojewódzkimi 
w ochronie zdrowia jak i z Małopolskim Oddziałem NFZ. 

 (dowód: akta kontroli str. 148)  

Gmina aktywizowała dzieci i młodzież w wieku szkolnym do uczestnictwa w działaniach 
podejmowanych m.in. na rzecz poprawy ich stanu zdrowia oraz monitorowała realizację 
tych działań. Zwrócenia uwagi wymaga jednak brak zainteresowania sprawowaniem 
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profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą przez podmioty wykonujące 
profilaktyczne świadczenia zdrowotne w środowisku nauczania. 
 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli23, wnosi o: podjęcie działań zmierzających do rozeznania potrzeb zdrowotnych 
i stanu zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, których analiza umożliwiałaby 
zdiagnozowanie i ocenę skali występowania problemów, a tym samym stanowiła podstawę 
do ewentualnego zaplanowania i wdrażania programów polityki zdrowotnej. 

V. 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 o NIK 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 
Delegatury w Krakowie, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, 
o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych w związku z tym działaniach 
lub przyczynach niepodjęcia takich działań. 

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 29 listopada 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Aleksandra Trojak 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
23  Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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