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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 siedmiu ośrodkach pomocy 

społecznej (Brzesko, Klucze, Korzenna, Kraków, Wieliczka, Wielka Wieś i Zakliczyn) 

kontrolę skuteczności i prawidłowość realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa 

w zakresie doŜywiania” w latach 2006-2009.  

W związku z licznymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w kontrolowanych 

jednostkach, w zakresie realizacji 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”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura 

w Krakowie, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wojewodzie niniejsze 

wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację Programu w trzech gminach 

(Klucze, Wieliczka i Wielka Wieś), a w pozostałych pozytywnie pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości. ZastrzeŜenia NIK dotyczyły przede wszystkim niedostatecznego stopnia 

realizacji celów Programu. W gminach nie podejmowano wystarczających działań 

zmierzających do zapewnienia jak największej liczbie osób potrzebujących gorącego posiłku, 

jakość posiłków nie spełniała norm Ŝywienia dzieci i młodzieŜy ustalonych przez Instytut 

śywności i śywienia w Warszawie. 
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W przypadku pięciu ośrodków pomocy społecznej (Klucze, Korzenna, Kraków, 

Wieliczka i Zakliczyn) stwierdzono nieprawidłowości mogące mieć wpływ na prawidłowość 

rozliczenia środków dotacji z budŜetu państwa na realizację Programu. 

1. Nieprawidłowości w rozliczeniach z tytułu posiłków wydawanych w ramach Programu 

dzieciom i młodzieŜy szkolnej stwierdzono w czterech gminach. 

W dwóch gminach (Klucze i Zakliczyn) w ramach Programu rozliczano gorące posiłki 

wydawane uczniom w wysokości wyŜszej od naleŜnej. Wbrew postanowieniom art. 67a 

ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 ze zm.) do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku wliczano 

wynagrodzenia pracowników i inne koszty utrzymania stołówki. W Gminie Klucze 

rozliczenia takie prowadzono od 2008 r. w oparciu o postanowienia zawarte w uchwale 

Nr XVI/06/07 Rady Gminy Klucze z dnia 13 grudnia 2007 r., którą postanowiono, Ŝe 

koszt posiłku w szkołach wynosi 2,70 zł (tj. tzw. „wsad do kotła”), przy czym koszt dla 

uczniów kierowanych przez ośrodek pomocy społecznej wynosił 5 zł.  

W przypadku Gminy Zakliczyn rozliczenia takie prowadzono w 2008 r. na podstawie 

uchwały Nr XVII/127/07 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 27 grudnia 2007 r., 

zgodnie z którą cena posiłku dla dzieci objętych pomocą socjalną wynosiła od 3,60 zł do 

4,40 zł, tj. dwukrotnie więcej niŜ dla pozostałych uczniów.  

Nieprawidłowości w rozliczaniu posiłków stwierdzono równieŜ w Gminie Wieliczka. 

Analiza rozliczeń otrzymanych przez M-GOPS w 2008 r. wykazała bowiem szereg 

nieprawidłowości, polegających głównie na: przyjmowaniu rozliczeń, pomimo 

niezałączenia do nich faktur potwierdzających wysokość poniesionych kosztów na 

realizację doŜywiania oraz uwzględnianiu w rozliczeniach posiłków uczniów 

nieobecnych. Na rzetelność rozliczeń za posiłki w gminie Wieliczka mogły mieć teŜ 

wpływ okoliczności stwierdzone równieŜ w trakcie kontroli prowadzonej przez M-GOPS 

przy udziale NIK w czterech placówkach oświatowych. We wszystkich szkołach posiłki 

dla uczniów nieobecnych w tym dniu były odbierane przez członków rodziny lub 

dostarczane do domu przez kolegów. W dwóch placówkach nie wymagano Ŝadnego 

potwierdzenia odebrania posiłku dla przez członka rodziny. W trakcie oględzin 

stwierdzono ponadto, Ŝe w stołówce jednej ze szkół nie prowadzono Ŝadnych list uczniów 

korzystających z bezpłatnych obiadów, w których na bieŜąco odnotowywano by liczbę 

wydanych posiłków. W ocenie NIK taka praktyka nie zapewniała rzetelnego rozliczenia 

posiłków finansowanych ze środków Programu. 
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Z kolei, analiza rozliczeń dokonanych przez MOPS w Krakowie ze szkołami z tytułu 

posiłków wydanych w 2008 r. i w I półroczu 2009 r., wykazała nieprawidłowości 

w rozliczeniu posiłków dla 7 rodzin, 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 z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). 

2. Analiza postępowań w sprawie przyznania świadczeń w ramach Programu wykazała, Ŝe 

w decyzjach o przyznaniu zasiłku celowego na zakup Ŝywności lub posiłku bądź 

świadczenia rzeczowego, nie wskazywano wcale przyczyn określonych w §6 

rozporządzenia 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.), 

tj. braku moŜliwości zapewnienia posiłku lub okoliczności wskazujących, Ŝe przyznanie 

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

rodzinną.  

W MOPS w Krakowie stwierdzono przypadki przyznawania zasiłków celowych na 

zakup Ŝywności osobom korzystającym juŜ z gorących posiłków, a takŜe przyznawania w 

jednym miesiącu dwóch zasiłków, co w ocenie NIK było sprzeczne z postanowieniami §6 

powołanego wyŜej rozporządzenia, 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. Przypadki przyznawania 

podwójnych świadczeń w jednym miesiącu stwierdzono równieŜ w OPS w Kluczach, 

w którym w ostatnim kwartale 2008 r. przyznawano dodatkowe świadczenia. Ponadto 

w MOPS w Krakowie wystąpiły jednostkowe nieprawidłowości i uchybienia polegające 

głównie na: przyznawaniu zasiłku celowego na zakup Ŝywności w sytuacji, gdy powinien 

być to zasiłek na inne cele (zakup odzieŜy) i niezweryfikowaniu wysokości świadczenia 

w sytuacji zmiany dochodu na osobę w rodzinie. 

W dwóch ośrodkach pomocy społecznej (Klucze i Wieliczka) stwierdzono przypadki 

przyznawania świadczeń, pomimo nieprzeprowadzenia wywiadu środowiskowego, 

co było sprzeczne z wymogami art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. W M-GOPS 

w Wieliczce wystąpiły równieŜ liczne nieprawidłowości w zakresie ustalania sytuacji 

majątkowej i dochodu w rodzinach. 

3. Wydatki na realizację Programu przedstawiane w sprawozdaniach składanych 

Wojewodzie Małopolskiemu przez pięć z siedmiu kontrolowanych przez NIK gmin 

odzwierciedlały stan faktyczny. 



 
 

4 

W sprawozdaniu Gminy Korzenna za 2007 r. wykazano 669,2 tys. zł wydatków na 

rozwój bazy Ŝywieniowej. Kontrola wykazała, Ŝe wydatki te były o 54.870 zł mniejsze, 

gdyŜ jeden z dwóch samochodów zakupiony w sierpniu 2007 r. w ramach Programu 

z przeznaczeniem na dowóz posiłków, przekazano w październiku 2007 r. Urzędowi 

Gminy w Korzennej. Mimo tego koszt zakupu tego samochodu rozliczono w ramach 

Programu. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Małopolskim na rozwój 

bazy Ŝywieniowej miało być wydatkowane: 616,5 tys. zł, w tym: 323,5 tys. zł dotacji 

i 293 tys. zł środków własnych Gminy, a faktycznie wydatkowano o 2.196 zł mniej 

(całość środków dotacji i 290,8 tys. zł środków własnych). 

Natomiast w Gminie Kraków w latach 2006-2008 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 własne), niŜ wykazano w sprawozdaniu złoŜonym 

Wojewodzie Małopolskiemu. 

Ponadto, w przypadku trzech gmin (Wieliczka, Wielka Wieś i Zakliczyn) stwierdzono 

przypadki wykazywania w sprawozdaniach z realizacji Programu danych dotyczących 

liczby osób korzystających z róŜnych form pomocy oraz ilości przyznanych świadczeń, 

niezgodnych ze stanem faktycznym. Stwierdzone nieprawidłowości wynikały zarówno 

z niezachowania naleŜytej staranności przy wprowadzaniu danych, jak i zgłaszanych 

trudności w funkcjonowaniu systemów informatycznych POMOST i HELIOS. 

 

Wszystkie stwierdzone przez NIK nieprawidłowości zostały opisane szczegółowo 

w protokołach kontroli podpisanych przez kierowników wszystkich ośrodków pomocy 

społecznej, a takŜe w kierowanych do nich wystąpieniach pokontrolnych, które zostaną 

podane do informacji publicznej po sporządzeniu informacji o wynikach kontroli. Obecnie 

dokumenty te mogą być udostępnione Wojewodzie Małopolskiemu przez ośrodki pomocy 

społecznej w trybie art. 126 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. 

 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura 

w Krakowie wnosi o:  

1. Zweryfikowanie rozliczeń środków dotacji z budŜetu państwa na realizację Programu 

przez wskazane gminy, z uwzględnieniem opisanych nieprawidłowości. 
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2. Uwzględnienie w kontrolach prawidłowości realizacji Programu w województwie 

małopolskim ustaleń kontroli NIK, w szczególności dotyczących przyznawania świadczeń 

w ramach Programu. 

3. Podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie 

funkcjonowania systemów informatycznych POMOST i HELIOS zgłaszanych przez 

gminy. 

 

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

przedstawienia przez Pana Wojewodę 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 Wojewodzie prawo zgłoszenia 

na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Krakowie 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 której mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie 

ich rozstrzygnięcia przez właściwą komisję NIK. 

 

 


