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Wystąpienie pokontrolne 
 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, 

zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, 

skontrolowała w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie („GOPS”) 

wykorzystanie środków  publicznych na realizację w latach 2006 – 2007 programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” (zwanego dalej „Programem”). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym 30 kwietnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, stosownie 

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

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykorzystanie przez GOPS dotacji z budŜetu 

państwa oraz własnych środków finansowych Gminy Mrągowo na realizację Programu w 

badanym okresie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, polegających zwłaszcza na 

nieobjęciu doŜywianiem wszystkich uprawnionych uczniów, a takŜe w zakresie 

przeprowadzania wywiadów środowiskowych.   

Ocenę tę potwierdzają następujące ustalenia: 

1. Na terenie Gminy Mrągowo, zadania określone Programem w całości wykonywał GOPS, 

który w latach 2006-2007 na ich realizację wydatkował ogółem 766,2 tys. zł, w tym  

609,7 tys. zł (79,6%) z dotacji budŜetu państwa oraz 156,5 tys. zł (20,4%) ze środków 

własnych Gminy. W poszczególnych latach dotacja wynosiła 289,7 tys. zł i 320,0 tys. zł, a 

środki własne Gminy  76,5 tys. zł oraz 80 tys. zł.   
                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231 poz. 1701. 
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2. Potrzeby w zakresie doŜywiania dzieci do 7 roku Ŝycia, młodzieŜy szkolnej oraz osób  

i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca  

2004 r. o pomocy społecznej2, ustalane były głównie o wnioski zainteresowanych osób.  

W badanym okresie złoŜyli oni ogółem 2.167 wniosków, które zostały rzetelnie 

rozpatrzone. W odniesieniu do wszystkich powyŜszych wniosków przeprowadzono 

wymagane art. 106 ust. 4 ww. ustawy wywiady środowiskowe, które w 2.158 

przypadkach (99,6%) potwierdziły zasadność przyznania pomocy w zakresie doŜywiania, 

zaś w 9 odmówiono jej przyznania, z powodu niespełnienia przez wnioskodawcę 

kryterium dochodowego.  

Odnotowania wymaga teŜ przyznanie pomocy w doŜywianiu 14 uczniom na wnioski 

dyrektorów szkół.     

3. W latach 2006-2007, Pan Kierownik, działając z upowaŜnienia Wójta Mrągowa, wydał 

ogółem 2.158 decyzji administracyjnych, przyznających świadczenia w zakresie 

doŜywiania, na podstawie których 3.094 osoby zostało objętych Programem. Analiza 60 

postępowań zakończonych wydaniem decyzji przyznających pomoc w zakresie 

doŜywiania (2,8% ogółu) wykazała m.in., Ŝe we wszystkich przypadkach decyzje: 

− wydano bez zbędnej zwłoki (w terminie od 1 do 28 dni od daty złoŜenia 

wniosków), tj. zgodnie z jednomiesięcznym terminem załatwienia spraw, 

określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego3, 

− spełniały wymogi określone w art. 107 cyt. Kodeksu, tj. zawierały m.in. podstawę 

prawną, uzasadnienie prawne i faktyczne oraz pouczenie o moŜliwości odwołania. 

Analiza omawianych postępowań wykazała jednak nieprawidłowości w sposobie 

przeprowadzania wywiadów środowiskowych, stanowiących podstawę wydania 60 ww. 

decyzji. Świadczy o tym fakt, Ŝe w 51 przypadkach (w 85%) wywiady te przeprowadzono 

w siedzibie GOPS, zamiast w miejscu zamieszkania lub pobytu wnioskodawcy. Naruszało 

to postanowienia § 2 ust 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 

2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego4. Stan ten uzasadniono dobrą 

znajomością sytuacji materialno-finansowej wnioskodawców. Uchybieniem formalnym 

                                                           
2 Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm. 
3 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.  
4 Dz. U. Nr 77, poz. 672. 
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było równieŜ, Ŝe w 50 przypadkach, osoby z którymi przeprowadzono wywiad, nie 

podpisały  sporządzanych z wywiadu kwestionariuszy.   

4. W badanym okresie nie wystąpiły przypadki odwołań od wydanych decyzji, a takŜe skarg 

na działalność GOPS w zakresie świadczeń objętych Programem. Zaznaczyć jednak 

naleŜy, Ŝe w siedzibie GOPS brak było pisemnej informacji o moŜliwości składania 

takich skarg, co było niezgodne z § 3 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i 

wniosków5.  

5. Środki na realizację Programu, w badanym okresie, wykorzystano głównie na udzielanie 

świadczeń pienięŜnych (zasiłków celowych) na zakup Ŝywności (533,7 tys. zł) oraz 

doŜywianie (232,5 tys. zł).  

DoŜywianie w formie gorących posiłków realizowano jednak tylko w 2, spośród 5 szkół 

na terenie Gminy. W pozostałych natomiast 3 szkołach, doŜywianie uczniów realizowano 

w postaci kanapek, bułek, owoców i napojów. NIK zwraca uwagę, Ŝe w myśl § 2 uchwały 

Rady Ministrów Nr 95 z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie harmonogramu zadań 

wykonywanych w 2007 r. oraz następnych dwóch latach w ramach Programu6, powinno 

dąŜyć się do zwiększenia liczby wydawanych posiłków gorących. Na potrzebę 

rozszerzenia bazy Ŝywieniowej w szkołach na terenie Gminy, w celu zapewnienia 

uczniom gorących posiłków, wskazywano równieŜ w zaleceniach po kontroli, 

przeprowadzonej w lutym 2007 r. przez słuŜby Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. 

6. GOPS rzetelnie rozliczał się pod względem finansowym ze szkołami realizującymi 

Program zarówno na terenie jak i poza Gminą. NaleŜne poszczególnym placówkom 

środki finansowe były comiesięcznie (na podstawie przedstawianych rachunków  

z załączonymi imiennymi listami uczniów objętych doŜywianiem) przekazywane na ich 

rachunki bankowe. 

7. Nieprawidłowością było nieobjęcie Programem wszystkich absolwentów gimnazjum, 

którzy kontynuowali naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, poniewaŜ w myśl art. 3 pkt 

1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu Programu7, pomoc w zakresie 

doŜywiania przysługuje uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.  

W badanym okresie, pomocą nie objęto 17 absolwentów gimnazjum, którzy podczas 

                                                           
5 Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46. 
6 MP Nr 42, poz. 452. 
7 Dz. U. Nr 267, poz. 2259. 
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uczęszczania do tej szkoły korzystali z doŜywiania. Po ujawnieniu przez NIK 

powyŜszego faktu, Pan Kierownik wszczął postępowanie z urzędu, z którego wynikało, 

Ŝe w 1 przypadku rodzice zrezygnowali z proponowanej pomocy, w 13 przypadkach 

rodziny nie spełniały kryterium dochodowego, a w 2 - zaplanowano przyznanie pomocy 

od początku maja br.  

8. Kwartalne i roczne informacje o realizacji Programu były terminowo przekazywane 

Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu. Uwaga NIK dotyczyła jednak nieprawidłowo 

wykazywanych w nich danych dotyczących liczby punktów Ŝywieniowych i placówek 

prowadzących doŜywianie. W informacjach kwartalnych za lata 2006-2007 wykazano, Ŝe 

liczba punktów Ŝywieniowych wynosiła odpowiednio od 19 do 20  i od 5 do 6, zaś 

placówek prowadzonych doŜywianie od 5 do 19 oraz od 5 do 6, podczas gdy faktycznie w 

latach tych było tylko 5 punktów i placówek. 

RozbieŜności w liczbie dzieci i uczniów objętych doŜywianiem wystąpiły teŜ w 

sprawozdaniach przekazywanych przez GOPS dla Rady Gmin, w porównaniu z danym 

ujętymi w informacjach do Wojewody.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura  

w Olsztynie wnosi o: 

1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sposób określony w cytowanym 

rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r.  

2. Podjęcie (wspólnie z Urzędem Gminy) działań organizacyjnych w celu zapewnienia 

gorących posiłków we wszystkich szkołach. 

3. Przyznanie pomocy w ramach Programu doŜywiania dwom uczniom kontynuującym 

naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.  

4. Spowodowanie wykazywania w informacjach do Wojewody rzetelnych danych, 

zgodnych ze stanem faktycznym, dotyczących liczby jednostek realizujących 

doŜywianie na terenie Gminy. 

5. Umieszczenie w siedzibie GOPS pisemnej informacji o miejscu i terminie 

przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców .  

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy  

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Kierownika w terminie 21 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag  
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i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn 

niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Kierownikowi prawo zgłoszenia na 

piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, 

uwag i wniosków, zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji, o którym mowa wyŜej, wynosi 14 dni od daty otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK w sprawie ich rozstrzygnięcia. 

 

Z powaŜaniem 
 
 


