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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 Bartoszycach („GOPS”) 

wykorzystanie środków publicznych na realizację w latach 2006-2007 programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. 

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

podpisanym w dniu 29 kwietnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Pani kierownik niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykorzystanie przez GOPS dotacji z 

budŜetu państwa oraz własnych środków finansowych na realizację Programu w okresie 

objętym kontrolą, pomimo stwierdzonych uchybień w zakresie sporządzania 

sprawozdawczości dotyczącej kontrolowanej działalności. 

Ocenę tę uzasadniają następujące ustalenia: 

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

latach 2006-2007 na ich realizację wydatkował ogółem 888,1 tys. zł, w tym 600,8 tys. zł 

(67,6%) z dotacji z budŜetu państwa oraz 287,4 tys. zł (32,4%) ze środków własnych.  

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 
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W kaŜdym z tych lat dotacja wyniosła odpowiednio 330,8 tys. zł i 270,0 tys. zł, a środki 

własne – 106,0 tys. zł oraz 181,4 tys. zł. 

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 na podstawie zgłoszonych wniosków 

osób zainteresowanych. W badanym okresie złoŜyli oni 1.481 wniosków, które zostały 

przez GOPS rzetelnie rozpatrzone. Ustalono bowiem, Ŝe przeprowadzono, wymagane art. 

106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, wywiady środowiskowe, które we wszystkich 

przypadkach potwierdziły zasadność przyznania pomocy w zakresie doŜywiania. 

Odnotowania wymaga takŜe przyznanie pomocy w doŜywianiu 114 osobom z własnej 

inicjatywy GOPS. 

3. W okresie objętym kontrolą Pani kierownik, działając z upowaŜnienia Wójta Gminy 

Bartoszyce, wydała ogółem 2.152 decyzje administracyjne, przyznające pomoc w zakresie 

doŜywiania, na podstawie których 4.766 osób zostało objętych Programem. 

Przeprowadzona w toku kontroli analiza 60 decyzji (4,0% ogółu) wykazała m.in., Ŝe 

wszystkie decyzje: 

- wydane zostały w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od daty wszczęcia 

postępowania, tj. zgodnie z postanowieniami art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego3, 

- spełniały wymogi określone w art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. 

zawierały m.in. podstawę prawną, uzasadnienie prawne i faktyczne oraz pouczenie o 

moŜliwości odwołania. 

4. W latach 2006-2007 GOPS, po otrzymaniu z Urzędu Gminy w Bartoszycach informacji o 

wyborze realizatorów doŜywiania w poszczególnych szkołach z terenu Gminy, zawarł z 

tymi podmiotami oraz z dyrektorami szkół porozumienia (w 2006 r. – 10, w 2007 r. – 12) 

dotyczące doŜywiania uczniów w tych placówkach, które określały m.in. sposób 

rozliczania się z wydanych posiłków. Kontrola wykazała, Ŝe rozliczenia w 

przedmiotowym zakresie dokonane zostały zgodnie z zapisami tych porozumień. 

Odnotowania wymaga fakt objęcia doŜywianiem uczniów uczęszczających do 11 szkół 

spoza terenu Gminy, a zamieszkałych na jej terenie. Pomocą w tym zakresie objęto 100 

uczniów w 2006 r. oraz 92 – w 2007 r., poprzez zapewnienie im pełnego obiadu w 

                                                 
2 Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm. 
3 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
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stołówkach szkolnych, a w 2 – całodziennego wyŜywienia (w Ośrodkach Szkolno- 

Wychowawczych w Kętrzynie i Bartoszycach). 

5. Kwartalne i roczne informacje o realizacji Programu przekazywano Wojewodzie 

Warmińsko-Mazurskiemu w wymaganych terminach. Zawarte w tych informacjach za 

2006 r. i 2007 r. dane dotyczące rzeczywistej liczby osób korzystających z posiłku i w 

konsekwencji ogólnej rzeczywistej liczby osób objętych Programem były jednak 

niezgodne ze stanem faktycznym. ZawyŜono w nich bowiem liczbę osób objętych 

Programem (w 2006 r. o 41, w 2007 r. – o 29), poprzez podwójne policzenie osób, które 

w trakcie roku korzystały z posiłku początkowo w przedszkolu, a następnie w szkole. 

Kontrola wykazała takŜe uchybienia w sporządzonych sprawozdaniach z działalności 

GOPS oraz sprawozdaniach MPiPS-03, w których błędnie podano liczbę osób (w tym 

dzieci i uczniów) objętych doŜywianiem w poszczególnych kwartałach okresu objętego 

kontrolą. 

6. Na uwagę zasługuje takŜe udział GOPS w innych formach pomocy w zakresie doŜywiania 

poza Programem. I tak, m.in. przy współpracy z Bankiem śywności w Olsztynie, w 

ramach Programu „Dostarczanie Ŝywności dla najuboŜszej ludności Unii Europejskiej 

(PEAD)”, wydano 800 osobom w kaŜdym z lat objętych kontrolą, 65.447 kg artykułów 

Ŝywnościowych. Ponadto, GOPS przyznał ze środków własnych zasiłki celowe na zakup 

Ŝywności na łączną kwotę 423,6 tys. zł, a takŜe zasiłki okresowe o wartości             

1.102,0 tys. zł. 

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

wnosi o: 

1. Spowodowanie wykazywania w informacjach do Wojewody zgodnych ze stanem 

faktycznym danych dotyczących liczby osób objętych pomocą w formie doŜywiania. 

 

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

NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią kierownik, w terminie 21 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i 

wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu jego realizacji 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 Pani kierownik prawo zgłoszenia na 
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piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

ocen, uwag i wniosku zawartego w tym wystąpienia. 

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 

 


