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Pani 

Wanda Urbaniak  

Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gronowie Elbląskim 

 

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 Gronowie Elbląskim („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 5 marca 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, 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 Gminy Gronowo Elbląskie na realizację 

Programu w badanym okresie, mimo stwierdzenia nieprawidłowości, polegających na  

nieobjęciu pomocą w zakresie doŜywiania wszystkich uprawnionych uczniów.   

Ocenę tę potwierdzają następujące ustalenia: 

1. Na terenie Gminy, zadania określone w Programie w całości wykonywał GOPS. W latach 

2006-2007, na realizację tych zadań wydatkowano ogółem  216,0 tys. zł (po 108,0 tys. zł 

w kaŜdym z badanych lat), w tym 172,8 tys. zł z dotacji budŜetu państwa (odpowiednio 

po 86,4 tys. zł) oraz  43,2 tys. zł ze środków własnych Gminy (po 21,6 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 do GOPS 541 wniosków, które zostały rzetelnie 

rozpatrzone. We wszystkich przypadkach przeprowadzono bowiem wymagane art. 106 

ust. 4 ww. ustawy wywiady środowiskowe, które potwierdziły zasadność przyznania 

pomocy w zakresie doŜywiania. Ponadto, udzielono pomocy w doŜywianiu (po uprzednim 

przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych) 43 uczniom w wyniku zgłoszeń 

dyrektorów szkół, a takŜe 4 innym osobom (tylko w 2006 r.) z własnej inicjatywy GOPS. 

3. W latach 2006-2007, Pani Kierownik, działając z upowaŜnienia Wójta Gminy, wydała 

ogółem 574 decyzji administracyjnych, przyznających świadczenia w zakresie 

doŜywiania, na podstawie których 817 osób zostało objętych Programem. Analiza 80 

postępowań, zakończonych wydaniem decyzji przyznających pomoc w zakresie 

doŜywiania (14% ogółu), wykazała m.in., Ŝe: 

− decyzje wydano bez zbędnej zwłoki, przeciętnie w ciągu 14 od daty złoŜenia 

wniosków,  

− spełniały one wymogi art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego3, gdyŜ zawierały m.in. podstawę prawną, rozstrzygnięcie, 

uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o moŜliwości odwołania od decyzji.  

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

na działalność GOPS w zakresie świadczeń objętych Programem.     

4. Środki na realizację Programu, GOPS wykorzystał głównie na doŜywianie w formie 

gorących posiłków we wszystkich szkołach na terenie Gminy i w gminnym przedszkolu, 

posiadających własną bazę Ŝywieniową. Na ten cel wydatkowano 83,6 tys. zł w 2006 r. 

(77,4% kosztów realizacji Programu) i 82,1 tys. zł  w 2007 r. (76,0%), obejmując 

doŜywieniem w ww. formie: 

− w 2006 r. ogółem 309 osób, w tym 12 dzieci do 7 roku Ŝycia , 252 uczniów oraz 

45 innych osób, znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o 

pomocy społecznej,   

− w 2007 r. łącznie 262 osoby, w tym 18 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 244 

uczniów.   
                                                           
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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Pozostałe środki przeznaczone na realizację Programu, tj. 24,4 tys. zł w 2006 r. oraz   

25,9 tys. zł w 2007 r. wykorzystano na udzielenie świadczeń pienięŜnych (zasiłków 

celowych) na zakup posiłku lub Ŝywności. Tą formą pomocy w badanych latach objęto 

łącznie po 354 osoby, znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ww. ustawy. 

Wzrosła przy tym średnia, miesięczna wysokość tego zasiłku z 145 zł w 2006 r. do 191 zł 

w 2007 r. (o 31,7%). 

GOPS rzetelnie rozliczał się pod względem finansowym ze szkołami realizującymi 

Program na terenie Gminy. NaleŜne poszczególnym placówkom środki finansowe były 

comiesięcznie (na podstawie imiennych list uczniów objętych doŜywianiem) 

przekazywane na ich rachunki bankowe. 

5. W 2007 r. zaniechano doŜywiania, w formie gorącego posiłku, osób znajdujących się w 

sytuacjach, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, podczas gdy w 2006 r. 

dowoŜono gorący posiłek 45 osobom. Pomoc takim osobom (ogółem 354) ograniczała się 

zatem w 2007 r. do udzielania im świadczeń pienięŜnych w postaci zasiłku celowego. Ta 

forma pomocy  była wprawdzie zgodna z art. 3 pkt 1 lit c ustawy z 29 grudnia 2005 r.      

o ustanowieniu Programu4, jednak w myśl § 2 uchwały Rady Ministrów Nr 95 z dnia 13 

czerwca 2006 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2007 oraz 

następnych dwóch latach w ramach Programu5, powinno się dąŜyć do zwiększenia liczby 

wydawanych posiłków gorących. 

6. NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia nieobjęcie Programem wszystkich 

absolwentów gimnazjum, którzy kontynuowali naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, 

poniewaŜ w myśl art. 3 pkt 1, pomoc w zakresie doŜywiania przysługuje uczniom do 

czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W badanym okresie, pomocą nie objęto 12 

absolwentów gimnazjum (35% ogółu), którzy podczas uczęszczania do tej szkoły 

korzystali z doŜywiania. Dopiero w toku kontroli NIK, Pani Kierownik podjęła stosowne 

działania, w wyniku których do czasu jej zakończenia przeprowadzono dwa wywiady 

środowiskowe  i zakwalifikowano 2 uczniów do objęcia pomocą w ramach Programu.    

7. Rzetelnie sporządzano  kwartalne informacje o realizacji Programu na terenie Gminy oraz 

w wymaganych terminach przesyłano je Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi 

Wojewódzkiemu w Olsztynie. Dane zwarte w informacjach były zgodne z dokumentacją 

źródłową, prowadzoną w GOPS.   

                                                           
4 Dz. U. Nr 267, poz. 2259 
5 MP Nr 42, poz. 452 
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Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1. Podjęcie działań na rzecz umoŜliwienia korzystania z gorących posiłków osobom        

i rodzinom, znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej.  

2. Zakończenie postępowań, dotyczących objęcia Programem w zakresie doŜywiania  

absolwentów  gimnazjum, którzy kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.       

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 wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji, lub przyczynach 

niepodjęcia takich działań. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani 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 wyŜej mowa, wynosi 14 dni od daty otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK.   

         Z powaŜaniem 

  

  


