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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza 

Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Krakowie („MOPS”) kontrolę skuteczności i prawidłowość realizacji programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” w latach 2006-2009.  

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole podpisanym przez 

dyrektora MOPS w dniu 28 grudnia 2009 r. i omówiono na naradzie pokontrolnej, z udziałem 

Zastępcy Prezydenta Pani ElŜbiety Lęcznarowicz, w dniu 5 stycznia 2010 r., NajwyŜsza Izba 

Kontroli Delegatura w Krakowie, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu 

Prezydentowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez Gminę Kraków zadań 

określonych ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 

”Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.), zwanego dalej 

„Programem”, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień opisanych w dalszej 

części niniejszego wystąpienia.  

1. NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie podejmowane w Gminie działania 

zmierzające do realizacji celów Programu w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci 

i młodzieŜy poprzez ograniczanie zjawiska niedoŜywienia, upowszechniania zdrowego 

stylu Ŝycia oraz poprawy poziomu Ŝycia osób i rodzin o niskich dochodach. 
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W latach 2007-2008 i w I półroczu 2009 r. pomocą w ramach Programu objętych było 

12.145, 10.704 i 8.753 rodzin, co stanowiło odpowiednio: 78,2%, 74,1% i 73,6% 

wszystkich rodzin objętych pomocą MOPS. Liczba osób objęta Programem zmalała 

z 23.757 w 2006 r. do 20.597 w 2008 r. Liczba osób korzystających w tym czasie 

z zasiłków celowych na zakup Ŝywności zmniejszyła się z 21.764 do 19.104, 

a korzystających z doŜywiania w formie posiłków z 8.664 do 7.857 osób, przy czym z 929 

do 1.352 wzrosła liczba doŜywianych dzieci do 7 roku Ŝycia. Spadek liczby osób objętych 

Programem wynikał przede wszystkim ze zmniejszającej się liczby uczniów w szkołach 

oraz wzrostu dochodu w rodzinach, przy utrzymującym się na tym samym poziomie, 

od października 2006 r., kryterium dochodowym określonym w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 

ze zm.). 

W wyniku dobrej współpracy MOPS z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa 

oraz dyrektorami placówek oświatowych, którzy informowali MOPS o rodzinach 

wymagających wsparcia socjalnego, oraz realizacji uchwały Nr CVI/1073/06 Rady Miasta 

Krakowa z 12 kwietnia 2006 r. o podwyŜszeniu kryterium dochodowego, od którego 

moŜe być przyznana pomoc do 200% – pomocą w latach 2006-2008 i w I półroczu 2009 r. 

objęto 6.179, 6.153, 5.121 i 3.930 uczniów, z czego ponad 70% korzystało z doŜywiania, 

a 85-90% z zasiłków celowych na zakup Ŝywności. Dominującą formą posiłków dla 

uczniów był pełny obiad, z którego korzystało w badanym okresie powyŜej 90% 

doŜywianych.  

NIK zwraca jednak uwagę na zwiększający się odsetek uczniów korzystających 

wyłącznie z zasiłków celowych na zakup Ŝywności, gdyŜ stanowili oni w latach 2006-

2008, odpowiednio, 12,5%, 14,8% i 16,7% uczniów objętych Programem ogółem. 

Większość tych uczniów stanowiła młodzieŜ ze szkół ponadgimnazjalnych, przy czym 

zaledwie 30% takich szkół posiadało stołówki. NIK uwzględnia wyjaśnienia złoŜone w 

toku kontroli i na naradzie pokontrolnej, w których podniesiono argument, iŜ problem ten 

dotyczy przede wszystkim grupy wiekowej młodzieŜy niechętnie korzystającej z posiłków 

w szkołach. Niemniej jednak, zgodnie z ustalonymi dotychczas przez Radę Ministrów 

kierunkami realizacji Programu, naleŜy podejmować działania w celu objęcia pomocą 

w formie posiłku osób nieobjętych doŜywianiem z róŜnych powodów, w szczególności 

z powodu braku warunków technicznych, niewyraŜenia zgody przez rodzica dziecka, 

które wymaga pomocy w formie doŜywiania. 
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W okresie przerw w nauce dzieciom i młodzieŜy szkolnej zapewniono pomoc 

w formie zwiększonych zasiłków na zakup Ŝywności oraz gorących posiłków 

jednodaniowych w barach mlecznych.  

Na podstawie art. 6a ustawy o ustanowieniu Programu w I półroczu 2009 r. MOPS 

sfinansował 5.477 posiłków 108 uczniom, zgłoszonym przez dyrektorów szkół. W wyniku 

analizy postępowań wobec 68 takich uczniów stwierdzono m.in., Ŝe w trybie tym, od maja 

do czerwca 2009 r., finansowano gorące posiłki dla dwóch uczniów z jednej rodziny, 

w sytuacji gdy powinny mieć przyznane posiłki decyzją MOPS. Ponadto stwierdzono, 

Ŝe w przypadku 10 dzieci, korzystających z posiłku w tym trybie przez 5 miesięcy, w 

MOPS nie podjęto udokumentowanych działań w celu ustalenia czy rodzinę naleŜałoby 

objąć pomocą socjalną na zwykłych zasadach. Zdaniem NIK, w przypadku gdy dziecko 

objęte jest doŜywianiem w tym trybie przez dłuŜszy czas, podjęcie działań, aby ustalić 

sytuację majątkową i rodzinną jest wskazane, pomimo iŜ obowiązek taki nie wynika 

wprost z obowiązujących przepisów. NIK przyjmuje do wiadomości złoŜone podczas 

narady pokontrolnej zapewnienie Pani Prezydent oraz przedstawicieli MOPS, iŜ podjęte 

zostały juŜ działania w kierunku zacieśnienia współpracy MOPS z pedagogami 

szkolnymi.  

Pomoc osobom dorosłym udzielana była w ramach Programu zarówno w formie 

zasiłków celowych, jak i gorącego posiłku w jadłodajniach i barach. Udział osób 

dorosłych korzystających z gorących posiłków wzrósł z 35,3% do 37,6% ogółu 

korzystających z tej formy pomocy. 

NIK ocenia pozytywnie współpracę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej 

i Caritas, za pośrednictwem którego osobom potrzebującym przekazywano produkty 

Ŝywnościowe w ramach programu PEAD.   

2. Na ocenę pozytywną zasługuje realizacja przez Gminę strategii i programów 

profilaktycznych dotyczących zdrowego Ŝywienia. Problematyka pomocy socjalnej 

w zakresie doŜywiania została uwzględniona w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Krakowa na lata 2007-2013, a działania w tym zakresie były monitorowane 

przez MOPS oraz Komisję Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Krakowa. 

W sierpniu 2008 r. Gmina przystąpiła do realizacji wieloletniego programu „Globalnej 

strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia”, podejmując m.in. 

działania w celu zapewnienia w sklepikach szkolnych artykułów wpisujących się 

w zasady prawidłowego Ŝywienia. Powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa 

w grudniu 2008 r. Zespół Zadaniowy opracował projekty i programy dotyczące 
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upowszechniania zasad prawidłowego Ŝywienia wśród dzieci i młodzieŜy na terenie 

Miasta Kraków, w ramach których m.in. we wrześniu 2009 r. przeprowadzono kampanię 

edukacyjną „Zdrowo jem, zdrowo Ŝyję”. Spośród 206 placówek oświatowych 

33 posiadało Polski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, a 73 szkoły uczestniczyły 

w realizowanym m.in. wspólnie z Państwową Inspekcją Sanitarną programie „Trzymaj 

Formę!”. Ponadto od 2008 r. ok. 1000 uczniów szkół podstawowych objęto programami 

profilaktycznymi nadwagi i otyłości.  

3. W ocenie NIK skuteczność podejmowanych w Gminie działań jest niewystarczająca, 

albowiem stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia w zakresie sposobu i warunków 

przygotowywania posiłków oraz ich wartości kalorycznej i odŜywczej. 

Kontrola jakości Ŝywienia dzieci i młodzieŜy szkolnej przeprowadzona przez 

inspekcję sanitarną, na zlecenie NIK, na podstawie jadłospisów i dokumentów rozchodu 

produktów Ŝywnościowych w trzech stołówkach szkolnych, z dwóch dekad czerwca 

i września 2009 r., wykazała odpowiednią wartość kaloryczną posiłków. JednakŜe 

inspekcja zwróciła uwagę na nieprawidłowe zbilansowanie składników odŜywczych, 

m.in. nadmiar tłuszczu w trzech jadłospisach, przy niedostatecznym udziale wapnia 

(ok. 50% normy). We wszystkich analizowanych jadłospisach stwierdzono znaczne 

przekroczenia sodu (od 272% do 1353% normy) i potasu (od 157% do 201%). Liczne 

przypadki przekroczenia bezpiecznej normy stwierdzono równieŜ w przypadku fosforu, 

magnezu, witamin A, B6, C i E. 

Kontrola jakości posiłków w dwóch placówkach, którym MOPS zlecił Ŝywienie 

dorosłych nie wykazała istotnych nieprawidłowości. ZastrzeŜenia inspekcji sanitarnej 

dotyczyły jednak niedostatecznej ilości warzyw i owoców oraz potraw na bazie nabiału. 

We wszystkich kontrolowanych przez inspekcję sanitarną szkołach stwierdzono 

nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego, polegające przede wszystkim na 

niewłaściwie funkcjonującej wentylacji, złym stanie stolarki okiennej i zabezpieczeń 

przed owadami, nieprawidłowym wydzieleniu stanowisk do poszczególnych etapów 

przygotowywania posiłków.  

W przypadku placówek Ŝywienia dorosłych stwierdzono zarówno nieprawidłowości 

w zakresie stanu technicznego, jak i bieŜącego stanu sanitarnego, przy czym w jednym 

przypadku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał decyzję 

nakazującą zamknięcie baru do czasu wykonania skutecznej dezynsekcji. Za stwierdzone 

nieprawidłowości osoby odpowiedzialne w kontrolowanych jednostkach ukarano 

mandatami w łącznej wysokości 700 zł.  



 
 

5 

Spośród pięciu kontrolowanych przez inspekcję sanitarną jednostek prawidłowo 

opracowany i wdroŜony system HACCP posiadała jedynie jadłodajnia Catermed. 

W trakcie kontroli przeprowadzonej na wniosek NIK przez Prezydenta Miasta 

Krakowa w trzech stołówkach szkolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

organizacji i realizacji sposobu Ŝywienia uczniów. 

4. Wyniki analizy postępowań MOPS wobec 31 osób lub rodzin objętych pomocą w ramach 

Programu w 2008 r. i w I półroczu 2009 r. świadczą, Ŝe pomoc przyznawano wyłącznie 

osobom spełniającym ustawowe kryteria, po przeprowadzeniu wywiadu 

środowiskowego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 19 

kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 

672 ze zm.). Sytuację rodzinną i majątkową poszczególnych osób ustalono rzetelnie. 

Z 31 poddanych badaniu rodzin, 28 korzystało ponadto z innych form pomocy 

społecznej, a 3 rodziny korzystały wyłącznie ze środków Programu.  

ZastrzeŜenia NIK budzi jednak szereg decyzji podjętych w granicach uznania 

administracyjnego, które mogły skutkować przyznawaniem świadczeń niezgodnie 

z przepisami regulującymi realizację Programu, bądź w sposób budzący wątpliwości co 

do ich efektywności.  

a) Stwierdzono, Ŝe w 14 przypadkach rodzinom/osobom, które korzystały z gorących 

posiłków przyznano w ramach Programu zasiłki celowe na zakup Ŝywności w łącznej 

wysokości 17.145 zł (ocena dotyczy rodzin, których wszyscy członkowie korzystali 

jednocześnie z posiłków). Działanie to było zgodne z pragmatyką przyjętą przez dyrekcję 

MOPS i stosowaną przez kierowników poszczególnych Filii Ośrodka, opartą na 

stanowisku Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej DPS-1-074-132-2139-AP/06 z 28 kwietnia 2006 r., w którym wskazano, 

Ŝe ani ustawa, ani rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie 

realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” (Dz. U. Nr 

25, poz. 186 ze zm.) nie ograniczają liczby posiłków udzielanych dziennie jednej osobie 

i w uzasadnionych przypadkach moŜna dopuścić wykorzystanie środków przeznaczonych 

na realizację programu na przyznanie więcej niŜ jednego posiłku dziennie. 

W ocenie NIK działanie Gminy w opisanym zakresie było sprzeczne z wymogami § 6 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r., a takŜe § 2 porozumienia 

w sprawie realizacji Programu zawartego pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a Gminą 

Kraków z 30 kwietnia 2008 r., a następnie § 3 porozumienia z 29 maja 2009 r., w których 

postanowiono, Ŝe pomoc w formie świadczenia pienięŜnego na zakup posiłku lub 
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Ŝywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów Ŝywnościowych moŜe być 

przyznana w przypadku braku moŜliwości zapewnienia posiłku, lub gdy przyznanie 

pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub 

rodzinną.  

Nie kwestionując konieczności udzielenia pomocy rodzinom we wskazanych 

przypadkach, NIK zwraca uwagę, Ŝe w wyŜej opisanych decyzjach w sprawie zasiłku 

celowego nie wskazywano szczególnych okoliczności uzasadniających zwiększenie 

pomocy. Ponadto, zdaniem NIK przyznawanie jednocześnie dwóch świadczeń w ramach 

Programu powoduje zbyt duŜe zaangaŜowanie środków budŜetowych w realizację zadań 

własnych samorządu. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe Program zakłada wsparcie gmin 

w wypełnianiu przez nie zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Stanowisko takie 

przedstawił równieŜ Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy 

i Polityki Społecznej w piśmie DPS.II.053-4-470-/KK/09 z 30 stycznia 2009 r., w którym 

podano, Ŝe załoŜenia Programu zakładają przyznanie dziennie jednego posiłku, jednak 

zwiększenie rodzaju pomocy w formach przewidzianych ustawą o ustanowieniu programu 

wieloletniego jest moŜliwe w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rozeznanych 

w wyniku przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. W stanowisku tym 

wskazano takŜe, Ŝe koszt udzielonych dodatkowych form pomocy np. zasiłku celowego, 

gmina pokrywa ze środków własnych. 

 Według danych uzyskanych z systemu POMOST, w 2008 r. i w I półroczu 2009 r. 

łączna kwota zasiłków celowych na zakup Ŝywności przyznanych osobom, korzystającym 

jednocześnie z pomocy w formie posiłków, wyniosła 491.139 zł.  

b) W przypadku 20 decyzji o przyznaniu świadczenia w formie zasiłku celowego, 

w uzasadnieniach nie wskazywano przyczyn określonych w § 6 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r., tj. braku moŜliwości zapewnienia posiłku lub 

okoliczności wskazujących, Ŝe przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby 

nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną. 

c) Analiza postępowań prowadzonych w sprawie przyznania świadczeń 31 rodzinom 

w 2008 r. i w I półroczu 2009 r. wykazała ponadto, Ŝe dwóm rodzinom (G96 i W57) 

zwiększono zasiłek celowy na zakup Ŝywności w związku ze zwiększonymi wydatkami 

na odzieŜ. W ocenie NIK świadczenia te powinny być udzielane i sfinansowane 

w ramach zasiłku celowego na zakup odzieŜy zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o pomocy 

społecznej. Ponadto przy ustalaniu wysokości zasiłku celowego na zakup Ŝywności 

jednej z tych rodzin płatnego w styczniu i lutym 2009 r., odliczono zbyt duŜą kwotę 
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wydatków mieszkaniowych. Rodzinie tej na czerwiec 2009 r. przyznano równieŜ dwa 

zasiłki celowe na zakup Ŝywności. Dwa świadczenia w miesiącu wypłacono równieŜ 

w kwietniu 2008 r. jednemu klientowi (P30), a w okresie tym klient korzystał z posiłków 

w jadłodajni. Z kolei w przypadku drugiego klienta (B25) na czerwiec 2009 r. przyznano 

zasiłek celowy na zakup Ŝywności w podwójnej wysokości. Na kartach wyliczenia 

świadczeń wymienionym wyŜej rodzinom brak było uzasadnienia zwiększenia pomocy, 

nie było go teŜ w decyzjach oraz w pkt IV formularza aktualizacji wywiadu 

środowiskowego.  

W ocenie NIK powyŜsze działania były niegospodarne z punktu widzenia 

wykorzystania środków budŜetu państwa. Zwiększenie pomocy w ramach Programu jest 

dopuszczalne, przy czym okoliczności te winny być odpowiednio udokumentowane 

i uzasadnione w decyzji o przyznaniu świadczenia, a pomoc na związane z innymi niŜ 

doŜywianie okolicznościami winna być finansowana ze środków własnych Gminy. 

d) ZastrzeŜenia NIK budzi równieŜ przyznawanie zasiłków celowych na zakup 

Ŝywności, gdy zaistniały przesłanki odmowy lub wstrzymania udzielania świadczenia, 

zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i wewnętrznymi regulacjami MOPS. 

Miało to miejsce w przypadku czteroosobowej rodziny (G43), której przyznano zasiłki 

celowe na zakup Ŝywności od października do grudnia 2008 r., w sytuacji, gdy 

małŜonkowie nie podejmowali pracy, nie zgłaszali się do GUP w związku z czym stracili 

status bezrobotnego, klientka nie stawiała się na spotkania w Klubie Integracji 

Społecznej, a klient stawił się w MOPS w stanie nietrzeźwości. Dzieci klientów od 

września 2008 r. objęte były doŜywianiem w placówkach oświatowych. 

e) Kontrola wykazała równieŜ, Ŝe w przypadku jednej rodziny, pomimo zmiany 

sytuacji dochodowej nie zweryfikowano wysokości przyznanych świadczeń, co było 

niezgodne z art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. Po uwzględnieniu zmiany 

dochodu wysokość zasiłku byłaby o 60 zł niŜsza. NIK przyjmuje do wiadomości podane 

na naradzie pokontrolnej uzasadnienie, z którego wynika, Ŝe w takich przypadkach jak 

opisany, nie obniŜa się od razu przyznanych świadczeń, nie chcąc działać demotywująco. 

Jednocześnie jednak zwraca się uwagę, Ŝe przytoczone okoliczności nie znalazły 

odzwierciedlenia w dokumentacji dotyczącej świadczenia. 

f) Uwagi NIK budzi równieŜ fakt nieskorzystania przez MOPS, w przypadku dwóch 

rodzin, z moŜliwości wszczęcia postępowania z urzędu, w trybie art. 102 ust. 2 ustawy 

o pomocy społecznej, w sprawie przyznania świadczeń w ramach Programu, mimo 

iŜ sytuacja rodzin uzasadniała kontynuację doŜywiania.  
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Zdaniem NIK większość wskazanych powyŜej nieprawidłowości i uchybień nie 

wystąpiłaby, gdyby zapewniono właściwy nadzór nad postępowaniami kierowników 

komórek organizacyjnych MOPS upowaŜnionych do podejmowania decyzji w imieniu 

Prezydenta Miasta Krakowa. ZauwaŜyć naleŜy, Ŝe we wszystkich 31 analizowanych 

formularzach z wywiadów środowiskowych niewypełniona była część dotycząca planu 

pomocy rodzinie zatwierdzonego przez kierownika danej komórki organizacyjnej MOPS. 

W ocenie NIK ograniczało to skuteczny nadzór nad propozycjami pomocy 

przedstawianymi w tych dokumentach przez pracowników socjalnych, oraz było 

niezgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 19 kwietnia 

2005 r. 

5. Na realizację Programu w latach 2006-2008 wydatkowano ogółem: 14.293 tys. zł, 

14.037 tys. zł i 17.864 tys. zł, z czego dotacja z budŜetu państwa w Programie stanowiła  

78,2%, 77,6% i 70,6 % wydatków poniesionych na Program. Wzrost kosztów realizacji 

Programu w 2008 r. wynikał przede wszystkim z przeznaczenia 2.623 tys. zł na 

utworzenie lub doposaŜenie punktów wydawania posiłku.  

Wydatki na posiłki i zasiłki w ramach Programu stanowiły w tym czasie, 

odpowiednio, 28,9%, 27,9% i 29,2% wydatków MOPS na świadczenia socjalne. 

Zasiłki celowe na zakup Ŝywności w ramach Programu sfinansowane ze środków dotacji 

w wysokości: 9.266,5 tys. zł, 7.865,6 tys. zł i 9.633,6 tys. zł stanowiły aŜ 91,1%, 82,6% 

i 91,3% zasiłków celowych na zakup Ŝywności ogółem oraz 55,6%, 51,8% i 61,5% 

wszystkich zasiłków celowych i fakultatywnej części zasiłków okresowych wypłaconych 

w tym czasie przez MOPS, co według NIK wskazuje na finansowanie omawianych zadań 

własnych gminy w znacznym stopniu ze środków budŜetu państwa. Średnia liczba 

udzielonych z Programu zasiłków zwiększyła się z 4,4 na rodzinę w 2006 r. do 6,5 

w 2008 r., średnioroczna wartość pomocy rodzinie wzrosła z 1.027 zł do 1.099 zł, 

a wartość pomocy na osobę w rodzinie – z 468 zł do 552 zł. 

Podkreślić przy tym naleŜy, Ŝe pomoc na doŜywianie w formie zasiłków celowych 

z reguły miała charakter ciągły. W analizowanej grupie 31 rodzin/osób w okresie od 

1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r., aŜ w 16 przypadkach wypłacono od 10 do 17 

zasiłków celowych na zakup Ŝywności, przy czym 11 z tych rodzin okresowo korzystało 

teŜ z pomocy w formie gorącego posiłku.  

W latach 2006-2008 r. na realizację Programu wydatkowano więcej środków ogółem, 

niŜ załoŜono w porozumieniu z Wojewodą Małopolskim, przy czym rzeczywiste 

wykonanie tych wydatków było mniejsze o 18,6 tys. zł, 35,8 tys. zł i 203,1 tys. zł (środki 
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własne), niŜ wykazano w sprawozdaniu złoŜonym Wojewodzie Małopolskiemu. W latach 

2006-2007 środki z dotacji Wojewody Małopolskiego wykorzystano w całości, 

a w 2008 r. niewykorzystane środki w wysokości 1,7 tys. zł na uruchomienie/doposaŜenie 

punktów wydawania posiłków zwrócono na konto Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Krakowie. 

6. NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie rozliczenia z tytułu gorących posiłków 

z placówkami oświatowymi i podmiotami prowadzącymi bary i jadłodajnie, gdyŜ 

prowadzono je prawidłowo, z zastosowaniem stawek posiłku przyjętych w danej 

placówce oświatowej bądź ustalonych w umowie z barem lub jadłodajnią.  

Analiza rozliczeń dokonanych przez MOPS ze szkołami z tytułu 7.846 posiłków 

wydanych w 2008 r. i w I półroczu 2009 r. 22 rodzinom, wykazała jednak 

nieprawidłowości w rozliczeniu posiłków dla 7 rodzin na kwotę 582 zł, polegające na 

sfinansowaniu posiłków w okresie poprzedzającym wydanie decyzji administracyjnej 

w sprawie przyznania pomocy w ramach Programu, co było niezgodne z art. 106 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej.  

 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura 

w Krakowie wnosi o:  

1) Podjęcie działań w celu zwiększenia liczby uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

korzystających z gorącego posiłku. 

2) Zapewnienie wartości kalorycznej i odŜywczej posiłków wydawanych dzieciom 

i młodzieŜy zgodnej z normami Instytutu śywności i śywienia w Warszawie oraz 

wdroŜenia w blokach Ŝywieniowych placówek oświatowych systemu HACCP.  

 

NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje 

przedstawienia przez Pana Prezydenta w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

wniosków pokontrolnych 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 Prezydentowi prawo zgłoszenia 

na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Krakowie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 
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W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji, o której mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie 

ich rozstrzygnięcia przez właściwą komisję NIK. 

 

 


