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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/073 Wdrażanie zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych  

Okres objęty kontrolą  Lata 2015–2016 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 

Kontrolerzy Jerzy Bielak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
Nr LLU/94/2016 z 3.10.2016 r. 
Marek Dałek, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
Nr LLU/100/2016 z 6.10.2016 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Bełżycach (dalej: „Urząd” lub „UM”), ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ryszard Góra, od 31.12.2007 r. Burmistrz Bełżyc (dalej: „Burmistrz”) 

 (dowód: akta kontroli, str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W okresie objętym kontrolą działania w zakresie kształtowania prawidłowych 
nawyków żywieniowych wśród uczniów na terenie Gminy Bełżyce prowadziły 
głównie placówki oświatowe Gminy, które uczestniczyły m.in. w programach: 
„Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”, „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”, „Zachowaj równowagę”, „Trzymaj formę”. Problemy dotyczące 
zdrowego trybu życia oraz pomocy niedożywionym uczniom ujęte zostały 
w dokumentach strategicznych Gminy. Potrzeby oraz problemy związane 
z prawidłowym żywieniem, nadwagą, otyłością i niedożywieniem dzieci 
identyfikowane były przez szkoły w ramach opieki pielęgniarki szkolnej oraz 
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Bełżycach. Realizowane programy, związane 
z prawidłowym żywieniem, były adekwatne do problemów występujących 
w szkołach. Gmina Bełżyce głównie poprzez szkoły, dla których jest organem 
prowadzącym, organizowała działania edukacyjne mające kształtować u uczniów 
prawidłowe nawyki żywieniowe. W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 
(do czasu zakończenia kontroli) wśród objętych testami przesiewowymi uczniów 
szkół podstawowych zwiększył się odsetek uczniów z niedowagą (o 2,9%)  
i z nadwagą (o 1,5%), natomiast zmniejszył się odsetek uczniów otyłych (o 2%).  
W ocenie NIK w działaniach Urzędu zabrakło nadzoru nad efektami realizowanych 
programów żywieniowych i ich oddziaływaniem na zmniejszenie zjawiska niedowagi, 
nadwagi i otyłości. Urząd nie posiadał m.in. informacji o tym, że Zespół Szkół nr 2 

                                                      
1 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. 

Ocena ogólna 
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w Bełżycach nie uczestniczy w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 w programie 
„Owoce i warzywa w szkole”, nie miał też rozeznania, ile sklepików funkcjonuje 
w prowadzonych szkołach oraz nie posiadał wiedzy dotyczącej wyników testów 
przesiewowych uczniów w podległych szkołach. Zdaniem NIK brak wiedzy 
 o wynikach testów przesiewowych uniemożliwiał Gminie rzetelną analizę i ocenę 
potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany, o której mowa  
w art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych2. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja programów żywieniowych 

1.1. Na terenie Gminy zagadnieniami w zakresie rozpoznawania potrzeb 
i problemów związanych z prawidłowym żywieniem dzieci, niedożywieniem, 
nadwagą i otyłością, według wyjaśnień Burmistrza, zajmowały się jednostki 
organizacyjne Gminy Bełżyce, tj.: Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Bełżycach, 
Szkoły: Zespół Szkół (ZS) nr 1 i nr 2 w Bełżycach, Szkoły Podstawowe (SP) 
w Babinie, Chmielniku, Krzu, Matczynie i Wierzchowiskach oraz Samorządowe 
Przedszkole Publiczne. UM, jako jednostka organizacyjna Gminy, nie dokonywał 
rozpoznania potrzeb i problemów związanych z prawidłowym żywieniem dzieci 
i młodzieży, w tym też w zakresie niedowagi, nadwagi i otyłości. Burmistrz wyjaśnił, 
że diagnoza prowadzona była na bieżąco przez pracownika socjalnego, w tym 
w oparciu o wywiad środowiskowy, wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub 
w szczególnych przypadkach w ramach realizowanego programu osłonowego, na 
wniosek dyrektora szkoły oraz prowadzonych obserwacji przez nauczyciela (karta 
diagnozy sytuacji wychowawczej). Burmistrz podał również, że badania, czy dziecko 
jest otyłe, z nadwagą lub niedowagą, prowadzone są przez pielęgniarki 
środowiskowe zatrudnione w SP ZOZ3 w Bełżycach, a wnioski z diagnozy są 
przekazywane bezpośrednio rodzicom i dyrektorom szkół z pominięciem Urzędu 
Miejskiego. UM nie koordynował i nie nadzorował tych działań.  

(dowód: akta kontroli, str. 154-162, 349-354) 

W dwóch szkołach, prowadzonych przez Gminę Bełżyce (ZS nr 1 i ZS nr 2), 
funkcjonowały gabinety pielęgniarskie (w pierwszej - we wszystkie dni nauki, 
w drugiej - trzy dni w tygodniu). W pozostałych pięciu SP gabinety takie nie działały. 
Świadczenia pielęgniarki w tych szkołach realizowały przychodnie zdrowia podległe 
SP ZOZ nr 1 w Bełżycach, na podstawie porozumień zawartych między dyrektorami 
szkół i SP ZOZ. Według wyjaśnień Burmistrza we wszystkich szkołach pielęgniarki 
środowiskowe zatrudnione przez SP ZOZ w Bełżycach prowadziły testy 
przesiewowe wśród uczniów, ale nie wszystkie szkoły otrzymały raporty 
z przeprowadzonych badań. Np. pielęgniarka ze SP w Wierzchowiskach odmówiła 
podania dyrektorowi szkoły danych o dysfunkcjach uczniów, motywując swoją 
odmowę ochroną danych osobowych. 

 (dowód: akta kontroli, str. 331-343, 349-354) 

Rozpoznaniem potrzeb w zakresie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” zajmował się OPS w Bełżycach, który finansował posiłki wydawane 
w ramach tego programu. Według informacji OPS, udzielanie pomocy w formie 
gorącego posiłku dla dzieci oraz uczniów następowało na wniosek rodzica, po 
przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika 
socjalnego w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. 

                                                      
2 Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, ze zm., zwanej dalej „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej”. 
3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Przyznanie świadczenia następowało poprzez wydanie decyzji administracyjnej, 
określającej beneficjenta tej pomocy, okres jej przyznania, typ posiłku, kwotę 
dziennej stawki żywieniowej oraz szkołę, w której będą wydawane posiłki. 
Stosownie do przepisów załącznika do Uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 
10 grudnia 2013 r.4, w związku z uchwałą Rady Miejskiej (RM) w Bełżycach z dnia 
19 lutego 2014 r.5, istniała możliwość przyznania pomocy w formie posiłku bez 
wydawania decyzji administracyjnej i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego 
wywiadu środowiskowego. O potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyrażało chęć 
zjedzenia posiłku, informował OPS dyrektor szkoły. Zapłata przez OPS należności 
za wydane posiłki na rzecz poszczególnych szkół odbywała się w systemie 
miesięcznym (po zakończonym miesiącu), odrębnie dla posiłków wydawanych na 
podstawie decyzji lub na wniosek dyrektora szkoły.  

(dowód: akta kontroli, str. 83-135) 

Według rocznego sprawozdania z działalności OPS w Bełżycach za 2015 r., 
przedłożonego6 przez dyrektora OPS RM w Bełżycach, w ośmiu szkołach7 w 2015 r. 
dożywianiem w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 
199 uczniów, wydatkując na ten cel kwotę 90.637 zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 136-153) 

Szkoły realizowały programy związane z prawidłowym żywieniem uczniów we 
współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lublinie (dalej: 
„PPIS”) w zakresie pedagogizacji rodziców (w ramach programu „Trzymaj formę”) 
oraz z Oddziałem Terenowym Agencji Rynku Rolnego (OT ARR) w Lublinie 
w ramach programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. Ponadto 
SP w Matczynie współpracowała z instytucją charytatywną „Caritas”, realizując 
program „Skrzydła”. OPS w Bełżycach współpracował z Bankiem Żywności 
w ramach programu „Podziel się posiłkiem” i programu osłonowego „Pomoc 
Żywnościowa”.  

(dowód: akta kontroli, str. 154-162, 238-251) 

Na podstawie danych ze szkół8, zebranych przez UM w trakcie kontroli NIK, 
ustalono, że spośród 418 uczniów szkół podstawowych, objętych w roku 2015/2016 
testami przesiewowymi przez pielęgniarki szkolne, 25 (6,0%) miało niedowagę,  
u 25 (6,0%) stwierdzono nadwagę, a 31 (7,4%) było otyłych. W porównaniu do roku 
poprzedniego, w którym testami przesiewowymi objęto 365 uczniów, wzrósł 
zarówno odsetek uczniów z niedowagą - o 1,3% (w 2014/2015 wynosił 4,7% ), jak  
i odsetek uczniów z nadwagą - o 1,3% (4,7%) oraz otyłych o 0,6% (6,8%). W roku 
szkolnym 2016/2017 testami przesiewowymi w pięciu szkołach podstawowych9 
objęto 289 uczniów, z tego 22 (7,6%) miało niedowagę, 18 miało nadwagę (6,2%),  
a 14 (4,8%) było otyłych.  

(dowód: akta kontroli, str. 431-440) 

W „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Bełżyce” na lata 2016-
202310 nie odniesiono się bezpośrednio do problemu niedożywienia, niedowagi, 

                                                      
4 W sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa  
w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821). 
5 W  sprawie ustanowienia programu osłonowego „Pomoc Żywnościowa” na lata 2014-2020. 
6 Stosownie do art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.), zwanej 
dalej „ustawą o pomocy społecznej”. 
7 Siedmiu SP przez Gminę Bełżyce i jednej szkole prowadzonej przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Cuple, 
Płowizny, Wronów (dalej: „Stowarzyszenie”). 
8 Siedmiu SP prowadzonych przez Gminę Bełżyce oraz jednej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie. 
9 Dane w tym zakresie podało tylko pięć szkół. 
10 Uchwała Nr XVIII/90/2016 z 9.02.2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy 
Bełżyce” na lata 2016 – 2023. Jednocześnie z chwilą podjęcia tej uchwały utraciła moc Uchwała nr XXX/278/2005 Rady 
Miejskiej w Bełżycach z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia „Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych”. 
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nadwagi i otyłości. Pośrednio problemu tego dotyczyły działania zapisane w celach 
strategicznych:  
– doskonalenie systemu wspierania rodzin w prawidłowym wypełnianiu swojej 

funkcji, w zadaniach: kompleksowe wspieranie rodzin wykazujących 
dysfunkcyjność oraz ich monitorowanie, niwelowanie barier i zapobieganie 
wykluczeniu społecznemu dzieci w celu przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa 
i bezradności, podejmowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych 
zmierzających do wzrostu kompetencji rodzicielskich, popularyzacja aktywnego 
stylu życia rodziny poprzez uprawianie sportu i rekreację; 

– tworzenie systemu wsparcia i aktywizacja osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 
w zadaniu wyrównywanie szans w zakresie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturze, sporcie, rekreacji; 

– tworzenie systemu wspierania i działań profilaktycznych oraz edukacyjnych 
wobec zjawisk przemocy i uzależnień, w zadaniu upowszechnianie materiałów 
informacyjno-edukacyjnych z zakresu problematyki uzależnień i promocji 
zdrowego stylu życia. 

W Strategii Rozwoju Gminy Bełżyce na lata 2015-202211 podano jedynie dotychczas 
zrealizowane działania w zakresie poprawy i wsparcia warunków żywieniowych.  
W badanym okresie RM w Bełżycach nie podejmowała uchwał dotyczących polityki 
żywienia, walki z niedożywieniem, nadwagą i otyłością. 

(dowód: akta kontroli, str. 30-52, 62-73) 

1.2. Na terenie Gminy Bełżyce w latach szkolnych 2015/2016-2016/2017 
funkcjonowało siedem szkół podstawowych12 prowadzonych przez Gminę Bełżyce 
(dwie w ramach ZS nr 1 i ZS nr 2) oraz jedna szkoła podstawowa13 publiczna 
prowadzona przez Stowarzyszenie. Ponadto w ww. Zespołach Szkół funkcjonowały 
dwa gimnazja. Do siedmiu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
uczęszczało odpowiednio 845 i 729 uczniów, a Stowarzyszenie - 57 i 52. 
W latach szkolnych 2015/2016-2016/2017 prowadzone przez Gminę szkoły 
podstawowe i gimnazja uczestniczyły (oprócz programu „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”) w 17 programach dotyczących dożywiania dzieci i zdrowego żywienia, 
m.in.: „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”, „Zachowaj równowagę”, 
„Trzymaj formę”, „Zdrowo jem, więcej wiem”, „Śniadanie daje moc”, „WF z Klasą”, 
„Szkoła w ruchu”, „Wyginam śmiało ciało”, „Żyj smacznie i zdrowo”, „Zdrowie 
nietrudne”, „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej”, „Wybieram wodę” 
oraz warsztatach dot. m.in. zdrowego odżywiania się i walki z otyłością oraz 
aktywności fizycznej. 

Według danych UM w roku szkolnym 2016/2017 (m.in.):  
- sześć szkół (z siedmiu) uczestniczyło w programie „Owoce i warzywa w szkole” 

(łącznie 354 uczniów). ZS nr 2 w Bełżycach nie zawarł umowy z dostawcą na 
dostawę owoców i warzyw z powodu niezłożenia stosownych dokumentów do 
ARR; 

- siedem SP uczestniczyło w programie „Mleko w szkole” (łącznie 729 uczniów); 
- cztery szkoły (z siedmiu) uczestniczyły w programie „Śniadanie daje moc” 

(łącznie 293 uczniów); 
- dwie szkoły (z siedmiu) uczestniczyły w programie „Trzymaj formę” (łącznie 

87 uczniów); 
- wszystkie szkoły: podstawowe oraz gimnazja realizowały program „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” (łącznie 36 uczniów otrzymywało gorący 
posiłek, w tym 25 uczniów SP).  

                                                      
11 Nr XVIII/92/2016 z dnia 9.02.2016 r. w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Bełżyce na lata 2015-2022. 
12 W Babinie, Chmielniku, Krzu, Matczynie i Wierzchowiskach. 
13 Struktura organizacji: klasy I-VI z oddziałem przedszkolnym. 
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Burmistrz Gminy wyjaśnił, że w roku 2016/2017 nie wszystkie szkoły uczestniczyły 
w realizacji programów dotyczących zdrowego odżywiania, m.in. dlatego,  
że w związku z udziałem w poprzedniej edycji programu uzyskały już certyfikat. 

(dowód: akta kontroli, str. 346-354, 431, 441-451) 

Burmistrz wyjaśnił, że Urząd koordynował jedynie realizację programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”14. Gmina Bełżyce nadzoruje wykonywanie 
programów za pomocą sprawozdań. Dyrektorzy szkół kontrolują liczbę uczniów 
dożywianych ze środków finansowych z budżetu państwa i samorządu. Nauczyciele 
dokonują wpisów w dziennikach lekcyjnych oraz przekazują dyrektorom szkół 
sprawozdania z realizacji programów.  

(dowód: akta kontroli, str. 163-170) 

Rada Miejska w Bełżycach podjęła dwie uchwały związane z polityką żywieniową, 
mające na celu przeciwdziałanie niedożywieniu dzieci, tj.:  

- Uchwałę Nr LII/316/2014 z 19.02.2014 r. w sprawie ustanowienia programu 
osłonowego15 „Pomoc żywnościowa” na lata 2014-2020, zwanego dalej „Programem 
Pomoc żywnościowa”. Program ten został utworzony w związku z ustanowieniem 
przez Radę Ministrów wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin 
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
Cele programu określone przez RM w Bełżycach były zgodne z ww. wieloletnim 
programem wsparcia przyjętym przez Radę Ministrów; 

- Uchwałę Nr LII/317/2014 z 19.02.2014 r.16 Uchwałą tą podwyższono kryterium 
dochodowe - do 150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 
- uprawniające do zasiłku celowego realizowanego w formie świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych 
w uchwale nr 221 Rady Ministrów z dnia 10.12.2013 r. Ponadto w uchwale tej 
odstąpiono od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłków 
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych udzielonych dla 
osób i rodzin wymienionych w ww. uchwale Rady Ministrów, jeżeli dochód osoby 
samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie 
przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej. 

(dowód: akta kontroli, str. 53-61, 279-296) 

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano: w 2015 r. – 
21.346 posiłków, w 2016 r. (do 30 czerwca) – 14.130 posiłków. W badanym okresie 
(2015-2016) nie wystąpiły przerwy w realizacji programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”. UM nie posiadał informacji o potrzebie żywienia dzieci 
w okresie wakacji, ferii zimowych lub innych przerw w funkcjonowaniu szkoły. Szkoły 
nie zgłaszały takich potrzeb.  
Gmina nie zwalniała rodziców z całości lub części kosztów związanych z zakupem 
obiadów szkolnych oraz nie upoważniła dyrektorów podległych szkół do udzielania 
takich zwolnień.  

(dowód: akta kontroli, str. 163-170, 430) 

 

                                                      
14 Zgodnie z zapisami uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. - Wieloletni program wspierania finansowania 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. 
15 W rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. 
16 W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w zakresie 
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia 
udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
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W latach szkolnych 2014/2015- 2016/2017 funkcjonowały trzy sklepiki szkolne: w ZS 
nr 1 i ZS nr 2 oraz w SP w Matczynie. W roku szkolnym 2016/2017 (według stanu 
na 1.11.2016 r.) funkcjonował jedynie sklepik w ZS nr 2 w Bełżycach prowadzony 
przez Spółdzielnię Uczniowską. Z dniem 30.10.2016 r. ajent prowadzący sklepik 
w ZS nr 1 zrezygnował z prowadzenia działalności z uwagi na niespełnianie 
wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.17 Od roku 
szkolnego 2015/2016 w SP w Matczynie nie funkcjonował sklepik szkolny działający 
w ramach społeczności uczniowskiej z uwagi na wymogi ww. rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. oraz poprzednio obowiązującego 
rozporządzenia w tym zakresie18. 

(dowód: akta kontroli, str. 171-177) 

NIK zwraca uwagę, iż dysponowanie przez Urząd aktualnymi danymi w zakresie 
liczby uczniów z niedowagą, nadwagą i otyłością, sprzyjałoby pełniejszemu 
rozpoznaniu potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży na terenie Gminy, zgodnie 
z art. 6 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Analiza danych 
zbieranych w tym zakresie umożliwiałaby zdiagnozowanie i ocenę skali tych 
problemów, a tym samym sprzyjałaby efektywnemu wdrażaniu programów 
promujących zdrowe nawyki żywieniowe. 

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

Działania w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych wśród 
uczniów na terenie Gminy Bełżyce prowadziły głównie jej placówki oświatowe. 
Potrzeby oraz problemy związane z prawidłowym żywieniem, nadwagą, otyłością 
i niedożywieniem dzieci identyfikowane były przez szkoły w ramach opieki 
pielęgniarki szkolnej oraz OPS w Bełżycach. Dopiero na potrzeby niniejszej kontroli 
NIK, zebrane zostały dane, które pozwoliły stwierdzić odsetek uczniów szkół 
podstawowych z zaburzeniami masy ciała. 

 

2. Monitorowanie i nadzór nad sposobem wdrażania zasad zdrowego 
żywienia, w tym realizacji programów  

2.1. Do czasu rozpoczęcia kontroli NIK, Urząd nie posiadał kompleksowej wiedzy 
dotyczącej programów żywieniowych wdrażanych przez podległe szkoły. Według 
danych zebranych przez UM ze szkół w trakcie kontroli NIK, w Gminie Bełżyce na 
ogólną liczbę 1.106 dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny w roku 
2016/2017 (wg stanu na 30 września), 38 (3,4%) uczniów wymagało dożywiania, 
w tym 27 uczniów szkół podstawowych i 11 uczniów gimnazjów. W roku szkolnym 
2015/2016 dożywiania wymagało 58 dzieci (4,7% ogółu uczniów), w tym 40 uczniów 
szkół podstawowych i 18 uczniów gimnazjów, w 2014/2015 – 52 (4,4%), w tym: 
odpowiednio 29 i 23. W bieżącym roku szkolnym (2016/2017) liczba dzieci 
wymagających dożywiania (38, w tym 27 uczniów szkół podstawowych i 11 uczniów 
gimnazjum) była o 61,6% niższa niż w roku 2012/2013, w którym dożywiania 
wymagało 99 uczniów (odpowiednio: 68 i 31). 

(dowód: akta kontroli str. 439) 

                                                      
17 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do 
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze 
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. poz. 1154), zwane dalej 
„rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.” 
18 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do 
sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze 
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. poz. 1256). 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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UM w Bełżycach nie monitorował na bieżąco realizacji przez szkoły programów 
w zakresie żywienia dzieci i młodzieży. Świadczy o tym m.in. fakt, że Urząd nie 
posiadał informacji o tym, iż podległa placówka oświatowa – Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Bełżycach nie uczestniczy w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 
w programie „Owoce i warzywa w szkole”. Dopiero w trakcie kontroli NIK Urząd 
wystąpił do dyrektora ww. placówki o wyjaśnienia w tej sprawie. Urząd nie miał 
rozeznania, ile sklepików funkcjonuje w szkołach, informując NIK, że w jednostkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Bełżyce nie działa żaden sklepik. 
Po weryfikacji informacji przez kontrolera NIK okazało się, że na dzień 1.11.2016 r. 
sklepik szkolny prowadzony był przez Zespół Szkół nr 2 w Bełżycach. Burmistrz 
wyjaśnił, że informacja została mylnie podana na podstawie wiadomości od 
dyrektora ZS nr 2 w Bełżycach. Stwierdził, że błędnie została zinterpretowana 
informacja o czasowym zamknięciu sklepiku szkolnego na czas dostosowania 
asortymentu do przepisów prawa, jako informacja o całkowitym zamknięciu sklepiku.  

(dowód: akta kontroli str. 357-364) 

2.2. UM w latach 2015-2016 nie przekazywał do szkół środków finansowych na 
realizację programów i kształtowanie zasad zdrowego żywienia. Nie prowadził 
w szkołach kontroli obejmujących realizację programów żywieniowych. Burmistrz 
wyjaśnił, że w ramach programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko 
w szkole” Gmina Bełżyce, w tym szkoły, nie otrzymały środków finansowych na 
realizację tych programów. Ponadto w aktach prawnych ustanawiających powyższe 
programy nie wskazano organu prowadzącego szkoły jako organu kontrolującego 
lub monitorującego programy. Sprawozdania z realizacji programów dyrektorzy 
szkół przekazywali bezpośrednio do ARR. W związku z powyższym Urząd nie 
przeprowadzał kontroli ww. programów żywieniowych. Burmistrz stwierdził, że 
odnośnie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kontrolę w zakresie 
realizacji ww. zadań sprawuje wojewoda. Przeprowadzona przez pracowników 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach 1-4 i 22 marca 2016 r. kompleksowa 
kontrola dotycząca realizacji zadań zleconych, w tym dożywiania, nie wykazała 
nieprawidłowości, a działania oceniono pozytywnie. W zaistniałej sytuacji, jak 
stwierdził Burmistrz, uznano, iż program realizowany był prawidłowo i nie 
przeprowadzono kontroli w zakresie dożywiania. Urząd nie weryfikował i nie 
kontrolował jakości usług żywienia w szkołach podległych Gminie, gdyż jak wyjaśnił 
Burmistrz, Urząd nie otrzymywał od dyrektorów szkół, dzieci lub ich rodziców oraz 
PPIS informacji, które wskazywałyby na nieprawidłowości lub niską jakość usług 
żywienia. UM nie wspomagał placówek oświatowych wdrażających zmiany 
w zakresie dostosowania asortymentu sklepiku szkolnego do wymogów 
obowiązujących przepisów prawa. Według wyjaśnienia Burmistrza szkoły, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce, nie zgłaszały problemów 
związanych z dostosowaniem asortymentu sklepiku szkolnego do wymogów 
rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz nie zwracały się do UM o pomoc w tym 
zakresie. Książka skarg i wniosków UM w latach 2015 – 2016 (do 30 listopada) nie 
zawierała wpisu dotyczącego nieprawidłowości w działaniach szkół podległych 
Gminie w zakresie zasad zdrowego żywienia, tj. sprzedaży w sklepiku szkolnym 
niezdrowych produktów lub nieprawidłowości występujących w trakcie 
przygotowywania posiłków dla uczniów w stołówce. W badanym okresie UM nie 
dokonywał diagnozy aktywności fizycznej uczniów w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Bełżyce. 
Realizację programów żywieniowych: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 
„Mleko w szkole”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Śniadanie daje moc” Burmistrz 
ocenił, jako wartościowe działania w szkole zarówno pod względem konkretnej 
pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, jak 
również w wymiarze edukacyjnym. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 
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w zakresie zdrowego żywienia poprzez działania towarzyszące realizacji 
programów, np. poznają piramidę zdrowego żywienia, uczą się kulturalnego 
spożywania posiłków. Realizacja działań jest okazją do rozwijania zainteresowań 
i zdolności uczniów. Burmistrz stwierdził, że nie zauważa trudności i przeszkód 
w realizacji działań w ramach programów żywieniowych.   

(dowód: akta kontroli str. 357-373, 421-426) 

Zdaniem NIK zasadne jest objęcie nadzorem przez Gminę prawidłowości realizacji 
programów kształtujących zdrowe nawyki żywieniowe, w tym: „Owoce i warzywa  
w szkole”, „Mleko w szkole”. NIK zwraca uwagę, iż uregulowania prawne zawarte  
w art. 34a ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty19, wskazują iż organ prowadzący szkołę sprawuje nadzór nad jej 
działalnością, któremu w szczególności podlega prawidłowość dysponowania 
przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę 
środkami pochodzącymi z innych źródeł. Szkoły, co prawda, otrzymywały 
nieodpłatnie produkty w ramach programów „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko 
w szkole”, jednak źródłem ich finansowania były środki z budżetu państwa oraz Unii 
Europejskiej. W ocenie NIK nadzór Urzędu nad placówkami szkolnymi w zakresie 
realizacji przez nie programów żywieniowych był niewystarczający. Gmina nie 
skorzystała, z przewidzianej w art. 34a ust. 4 o systemie oświaty, możliwości 
występowania przez organ prowadzący szkołę z wnioskami do dyrektora szkoły 
i organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawach dydaktyczno-
wychowawczych i opiekuńczych. Gmina nie posiadała pełnej wiedzy o tym, czy 
realizacja tych programów żywieniowych skutkuje zmniejszeniem liczby dzieci 
z niedowagą oraz zagrożonych nadwagą i otyłością. Monitorowaniem objęty był 
tylko program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z regulaminem 
organizacyjnym UM w Bełżycach20 do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego, 
zajmującego się sprawami edukacji, należał m.in. nadzór i kontrola w szkołach 
i placówkach publicznych w sprawach należących do kompetencji organu 
prowadzącego. 

(dowód: akta kontroli str. 9-17, 361-364)  

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

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli nadzór Gminy nad wdrażaniem zasad zdrowego 
żywienia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce, był 
niewystarczający. Urząd nie posiadał pełnej wiedzy w zakresie realizacji przez 
podległe placówki oświatowe programów kształtujących prawidłowe nawyki 
żywnościowe.  

 

3. Środki finansowe na realizację programów  

3.1. Wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
w latach 2015-2016 (I półrocze) wyniosły odpowiednio: 178.506 zł i 93.865 zł, 
z tego: 48.551 zł (27,2%) i 34.155 zł (36,4%) sfinansowano ze środków własnych 
Gminy Bełżyce, a pozostałą część z dotacji z budżetu państwa. Ww. kwoty 
obejmowały wydatki na dowóz posiłków do szkół, które wyniosły odpowiednio 
16.401 zł i 9.700 zł i w 100% zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy21.  

(dowód: akta kontroli, str. 179-237) 

                                                      
19 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm. 
20 Zarządzenie nr 33/2013 Burmistrza Bełżyc z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędowi Miejskiemu w Bełżycach. 
21 W latach 2012-2013 wydatki te były refundowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. 
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Gmina nie posiadała informacji o kosztach realizacji programów żywieniowych 
finansowanych ze środków ARR (tj. programów: „Owoce i warzywa w szkole” oraz 
„Mleko w szkole”).  
W badanym okresie Gmina nie ponosiła żadnych wydatków na wspieranie szkół 
w realizacji programów i kształcenia nawyków żywieniowych, oprócz wydatków 
poniesionych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  

(dowód: akta kontroli, str. 171-177) 

3.2. W badanym okresie Gmina zorganizowała wytwarzanie obiadów i gorących 
posiłków od surowca do gotowej potrawy w szkolnej kuchni ZS nr 122. W kuchni były 
wytwarzane także obiady i posiłki finansowane przez OPS w ramach programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Przygotowywano obiady dla uczniów 
ZS nr 1 oraz gorące posiłki dla uczniów pięciu szkół podstawowych z terenu Gminy 
Bełżyce23 i ZS nr 2 w Bełżycach24 (do dnia 13.10.2016 r.). Dodatkowo uczniowie 
tych szkół, którzy nie zostali objęci programem „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”, mieli możliwość zakupu obiadu dwudaniowego i spożycia go na 
stołówce szkolnej, natomiast dla uczniów spoza ZS nr 1 dowożone były gorące 
posiłki jednodaniowe. Koszt dowozu posiłków do innych szkół z terenu Gminy 
Bełżyce był pokrywany przez OPS. Opłata za posiłek jednodaniowy (na przemian 
pierwsze i drugie danie) wraz z deserem wynosiła 3,40 zł, w tym opakowanie 
0,70 zł25, natomiast opłata za dwudaniowy posiłek wraz z deserem w roku szkolnym 
2016/2017 wynosiła 4,00 zł. Stołówka szkolna ZS nr 1 wydała dla uczniów 
i nauczycieli ZS w roku szkolnym 2014/2015 – 72.048 obiadów oraz 16.833 gorące 
posiłki (catering dla pozostałych szkół z terenu Gminy Bełżyce), w 2015/2016 – 
75.029 i 16.835, w 2016/2017 (do 31.10.2016 r.) – 16.747 i 1.393.  
W roku szkolnym 2014/2015 dożywianiem w ramach programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” objęto 110 uczniów, zaś 288 uczniom rodzice wykupili 
obiady, natomiast w roku 2015/2016 odpowiednio:105 i 377, zaś w roku 2016/2017 
(do 30 września) – 52 i 331. Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
objęto wszystkich uczniów i dzieci, które takiej pomocy wymagały.  

(dowód: akta kontroli, str. 83-153,171-179, 273-278, 427-429, 479-480) 

W trakcie kontroli NIK dyrektor ZS nr 2 w Bełżycach od 13.10.2016 r. zrezygnowała 
z usług kuchni centralnej na rzecz innego dostawcy, który sprzedawał jednodaniowy 
gorący posiłek po 5,0 zł, tj. o 1,60 zł więcej niż cena posiłku w ZS nr 1. W roku 
szkolnym 2015/2016 ZS nr 2 pobrał ze stołówki centralnej 1.715 jednodaniowych 
gorących posiłków, których koszt wynosił 5.831 zł i został sfinansowany ze środków 
finansowych z budżetu państwa i środków własnych Gminy Bełżyce. Burmistrz 
wyjaśnił, że podjęto w tym zakresie działania wyjaśniające oraz, że do Urzędu nie 
wpłynął wniosek o wyrażenie zgody na zmianę przez ZS nr 2 dostawcy posiłków 
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

(dowód: akta kontroli, str. 171-177, 279-296, 323-324, 365-367) 

Według wyjaśnień Burmistrza działania Gminy związane z modernizacją kuchni 
węglowej na gazową w ZS nr 1 w Bełżycach26, w znaczący sposób wpłynęły na 
poprawę warunków i komfortu spożywania posiłków przez uczniów. Dzięki 
modernizacji, kuchnia w ZS nr 1 świadczy usługi dla pozostałych szkół z terenu 
Gminy Bełżyce. Estetycznie wyglądające pomieszczenia są miejscem 
zachęcającym do wspólnego spożywania zarówno gorących posiłków w ramach 

                                                      
22 Centralna kuchnia dla szkół podstawowych i gimnazjalnych podlegających Gminie Bełżyce. 
23 SP w Babinie, SP w Matczynie, SP w Krzu, SP w Wierzchowiskach, SP w Chmielniku. 
24 Zespół Szkół nr 2 w Bełżycach zrezygnował z pobierania posiłków od dnia 17.10.2010 r., nie podając dyrekcji ZS nr 1 
w Bełżycach przyczyny. 
25 Opakowanie jednorazowego użytku. 
26 W latach 2010-2011 w ZS nr 1 w Bełżycach, z uwagi na niespełnienie wymogów sanitarnych i bezpieczeństwa, 
przeprowadzono modernizację kuchni węglowej na gazową, wydając na ten cel środki finansowe w kwocie 311.277 zł. 
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programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” jak i drugiego śniadania, które 
dzieci mogą systematycznie spożywać w przyjaznych warunkach.  

W latach 2015-2017 dyrektor ZS nr 1 w Bełżycach corocznie w planach zamierzeń 
remontowo–inwestycyjnych zgłaszał potrzebę zakończenia ostatniego etapu 
modernizacji kuchni na kwotę 80.000 zł. Burmistrz wyjaśnił, że zadanie to nie 
zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych w budżecie Gminy. 

(dowód: akta kontroli, str. 171-177, 297-306) 

Z ustaleń kontroli NIK przeprowadzonej w ZS nr 1 wynika, że w IV kwartale 2016 r., 
w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie 
z dnia 21.10.2016 r. nakazującą usunięcie nieprawidłowości m.in. w zakresie stanu 
sanitarno-technicznego pomieszczeń magazynowych, w których przechowywane 
były środki spożywcze oraz w zakresie higieny na bloku żywieniowym, Szkoła 
wykonywała prace remontowe, w celu doprowadzenia ścian, sufitu, oświetlenia 
i podłogi w pomieszczeniach magazynowych do właściwego stanu sanitarnego, 
które finansowała ze środków ujętych w jej budżecie na 2016 rok. 

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

Środki finansowe wydatkowane były na realizację pomocy uprawnionym uczniom 
w formie posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
Gmina nie ponosiła natomiast wydatków na wspieranie szkół w zakresie realizacji 
programów kształtujących prawidłowe nawyki żywieniowe. 

4. Działania edukacyjne i organizacyjne kształtujące prawidłowe nawyki 
żywieniowe  

W badanym okresie Gmina poprzez szkoły, jako swoje jednostki organizacyjne, 
podejmowała działania edukacyjne dotyczące zasad zdrowego żywienia. W latach 
2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017 w szkołach realizowane były ogólnopolskie 
programy żywieniowe „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”, 
z wyjątkiem ZS nr 2, który od września 2016 r. nie realizuje programu „Owoce 
i warzywa w szkole”. W szkołach prowadzone były różnorodne działania kształtujące 
wśród dzieci i młodzieży dobre nawyki żywieniowe, m.in. SP nr 2 w Bełżycach 
otrzymała certyfikat „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej” za 
prowadzenie i rozwijanie działań promujących prawidłowe żywienie i aktywność 
fizyczną w ramach realizowanego projektu „Zachowaj równowagę”; uczniowie ww. 
szkoły uczestniczyli w programie „Wybieram wodę”, organizowanym przez Polskie 
Towarzystwo Dietetyki oraz Instytut Promocji Zdrowia i Dietoterapii. ZS nr 1 otrzymał 
certyfikat „Prowadzimy WF z Klasą”, realizując program opracowany przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej, promujący zdrowe odżywianie się. W roku szkolnym 
2015/2016 SP w Babinie realizowała program edukacji zdrowotnej „Śniadanie daje 
moc”, uczniowie klas I-III tej szkoły uczestniczyli w warsztatach oraz zajęciach 
edukacyjnych dotyczących przygotowania zdrowych potraw. W Szkołach 
Podstawowych w Krzu, Matczynie, Chmielniku oraz w Wierzchowiskach uczniowie 
uczestniczyli w projektach edukacyjnych oraz konkursach kulinarnych i plastycznych 
dotyczących kształtowania dobrych nawyków żywieniowych.  
Jednostki oświatowe Gminy Bełżyce  współpracowały: z PPIS w Lublinie w zakresie 
realizacji programu „Trzymaj formę”, z Wojewodą Lubelskim w ramach programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z „Caritas” Archidiecezji Lubelskiej przy 
realizacji programu „Skrzydła”, obejmującego opieką ucznia, którego edukacja jest 
zagrożona przez trudną sytuację materialną oraz z Okręgową Spółdzielnią 
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Mleczarską w Krasnymstawie przy realizacji programu „Z mlekiem od dziecka” 
(hasło promujące zdrowe odżywianie uczniów). 
UM nie przeprowadzał badań mających na celu ustalenie, jaki wpływ na zdrowie 
uczniów miały realizowane w szkołach prowadzonych przez Gminę akcje 
edukacyjne kształtujące prawidłowe nawyki żywieniowe. Badanie ankietowe w tym 
zakresie przeprowadziła Szkoła Podstawowa w Wierzchowiskach. Wyniki ankiety 
przeprowadzonej wśród uczniów tej szkoły wykazały m.in., że zdecydowana 
większość uczniów (56,5%) zjadała trzy posiłki dziennie. Połowa dziewcząt 
i chłopców zjadała pierwsze śniadanie w domu, a pozostali odpowiedzieli, że nie 
zawsze. Drugie śniadanie w szkole zjadało 65% badanych uczniów. Owoce, 
warzywa oraz mleko codziennie spożywało 95% ankietowanych uczniów, 86,7% 
dzieci odpowiedziało, że codziennie spożywało ciepły posiłek. W wyniku badań 
dyrekcja SP zarekomendowała propagować wśród dzieci i rodziców ideę projektów 
„Mleko w szkole” i „Owoce i warzywa w szkole” oraz uczulić na konieczność 
właściwego odżywiania się uczniów.  

(dowód: akta kontroli str. 163-170, 374-420) 

Urząd Gminy nie podejmował działań mających na celu ustalenie, jaki wpływ na 
zdrowie uczniów miały realizowane akcje edukacyjne. Najwyższa Izba Kontroli 
zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty oraz 
art. 6 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, jednym z zadań Gminy jest 
profilaktyka społeczna i zdrowotna. Zważywszy na powyższe zapisy oraz na fakt, iż 
w Gminie narasta niekorzystne zjawisko związane z niewłaściwą masą ciała wśród 
dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, zasadnym jest w ocenie NIK 
zaangażowanie się Gminy w edukację dotyczącą zasad zdrowego żywienia. 

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

Działania edukacyjne kształtujące u uczniów prawidłowe nawyki żywieniowe  
w szkołach prowadzonych przez Gminę, realizowane były głównie przez placówki 
oświatowe.  

 

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 Kontroli27 
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 Lublinie. 
 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag. 

                                                      
27 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677 (dalej: „ustawa o NIK”). 
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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. 

 

Lublin, dnia      30     grudnia 2016 r.  

 

 

 Dyrektor  
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli  

 w Lublinie 

Kontrolerzy: 

 

Edward Lis  

Jerzy Bielak 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
podpis podpis 

 
Marek Dałek 

specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 
podpis 

 


