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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 Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Wieliczce („M-GOPS”) kontrolę skuteczności i prawidłowości realizacji 

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

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

przez Kierownika M-GOPS w dniu 5 stycznia 2010 r. i omówione na naradzie pokontrolnej 

z udziałem przedstawicieli władz Gminy w dniu 7 stycznia 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli 

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

niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia realizację przez Gminę Wieliczka 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.) w okresie 

poddanym kontroli. Ocenę powyŜszą uzasadniają następujące ustalenia i oceny szczegółowe: 

1. W latach 2006 – 2009 (I półrocze) w Gminie nie podjęto wystarczających działań 

zmierzających do realizacji celów Programu w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci 

i młodzieŜy poprzez ograniczanie zjawiska niedoŜywienia oraz upowszechniania 

zdrowego stylu Ŝywienia. 
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W kolejnych latach badanego okresu w ramach Programu pomocą objęto 912, 875, 

748 i 511 rodzin, co stanowiło odpowiednio: 69%, 71%, 66% i 61% wszystkich rodzin 

objętych pomocą socjalną w Gminie. Liczba osób objęta Programem w Gminie 

zmniejszyła się z 2.326 w 2006 r. do 1.788 w 2008 r. 

W okresie tym posiłek zapewniono przede wszystkim dzieciom objętym obowiązkiem 

szkolnym, ale wbrew załoŜeniom Programu nie podejmowano wystarczających działań 

zmierzających do zwiększenia liczby dzieci korzystających z doŜywiania. DoŜywianie 

zorganizowano we wszystkich placówkach oświatowych w Gminie, finansowano teŜ 

doŜywianie dzieci uczących się w szkołach na terenie gmin ościennych. Kontrola 

wykazała jednak, Ŝe zaledwie w 7 z 26 placówek oświatowych Gminy doŜywiano 

gorącym daniem, a w pozostałych przypadkach przewaŜającą formą Ŝywienia uczniów 

była kanapka lub droŜdŜówka, podczas gdy zgodnie z dyspozycją zawartą w § 3 ust. 1 

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.), 

pomoc w formie posiłku jest udzielana ze szczególnym uwzględnieniem posiłku 

gorącego, w celu zapewnienia zdrowego Ŝywienia. NIK zwraca równieŜ uwagę, Ŝe 

doŜywianie dzieci w formie kanapki/droŜdŜówki, co dotyczy głównie małych szkół, 

prowadzi do ich „stygmatyzacji”. W trakcie kontroli stwierdzono bowiem, Ŝe 

doŜywianiem w tej formie obejmowano zazwyczaj wyłącznie podopiecznych M-GOPS, 

przez co rodzice niechętnie występowali o taką pomoc dla dziecka, bądź w ogóle z niej 

rezygnowali. ZauwaŜyć naleŜy, Ŝe w latach 2006-2008 od 84,4% do 65,2% uczniów 

korzystających z posiłku w ramach Programu doŜywiano właśnie w tej formie.  

W grupie korzystających z pomocy w zakresie Programu w latach 2006 i 2008 

odpowiednio 73% i 65,7% uczniów otrzymywało zasiłki celowe. Jedynie w 2007 r. 

korzystało z nich 28% uczniów. . 

Pozytywnie natomiast naleŜy ocenić działania podjęte w 2009 r., zmierzające do 

zapewnienia gorącego posiłku w roku szkolnym 2009/2010 w dwóch kolejnych szkołach 

w Gminie (w Węgrzcach Wielkich i w Śledziejowicach).  

NajwyŜsza Izba Kontroli zwraca teŜ uwagę na fakt niezapewnienia dzieciom 

i młodzieŜy pomocy w okresie przerw w nauce, zwłaszcza w sytuacji gdy znaczna część 

korzystających z doŜywiania pochodzi z rodzin o dochodzie poniŜej kryterium ustalonego 

w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Ustalenia kontroli wskazują, Ŝe pomoc udzielana rodzinom 
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przez M-GOPS w formie zasiłków celowych na zakup Ŝywności w okresie ferii i wakacji 

była nieznaczna. 

Kontrolerzy NIK stwierdzili równieŜ, Ŝe w ramach Programu osobom dorosłym, 

otrzymującym pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, udzielano 

świadczeń wyłącznie w formie zasiłków celowych. Gorące posiłki, które wydawane były 

przez Stowarzyszenie im. Brata Alojzego Kosiby, zapewniono jedynie na terenie miasta 

Wieliczka, przy czym od 2007 r. pomoc tą świadczono poza Programem ze środków 

własnych Gminy. W latach 2006-2009 z posiłków tych skorzystało, odpowiednio, 

175 (w tym 64 w ramach Programu), 106, 90 i 112 osób, którym M-GOPS przyznał to 

świadczenie w formie decyzji. W innych miejscowościach nie organizowano doŜywiania 

osób dorosłych gorącym posiłkiem, przede wszystkim ze względu na trudności 

wynikające z duŜego rozproszenia osób potrzebujących i braku odpowiednich punktów 

gastronomiczno-restauracyjnych na terenie Gminy. 

NIK pozytywnie ocenia współpracę M-GOPS z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, za 

pośrednictwem której od marca 2009 r. osobom potrzebującym przekazywano produkty 

Ŝywnościowe w ramach programu PEAD. 

2. W ocenie NIK skuteczność realizacji Programu w zakresie długofalowego działania 

w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieŜy poprzez ograniczanie zjawiska 

niedoŜywienia oraz upowszechnianie zdrowego stylu Ŝywienia w gminie jest 

niezadowalająca. 

W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wieliczka 

na lata 2005-2010 uwzględniono zabezpieczenie gorącego posiłku osobom 

potrzebującym, a cele Programu wpisano do Lokalnego Programu Polityki Prorodzinnej 

na lata 2006-2010, jednak nie monitorowano skuteczności działań podejmowanych 

w obszarze doŜywiania. 

W Gminie nie opracowano i nie egzekwowano od podmiotów prowadzących 

doŜywianie w ramach Programu jakichkolwiek zasad Ŝywienia zbiorowego (standardów) 

oraz wymogów jakościowych serwowanych posiłków. Szczegółowa analiza porozumień 

zawartych pomiędzy M-GOPS z placówkami oświatowymi w sprawie organizacji 

doŜywiania dzieci objętych Programem wykazała, Ŝe w porozumieniach tych nie 

odniesiono się do jakości i warunków Ŝywienia zbiorowego, co uniemoŜliwiło skuteczną 

kontrolę realizacji zadania przez M-GOPS. 
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NIK zwraca równieŜ uwagę, Ŝe przyjęty dotychczas w większości szkół model 

doŜywiania w formie kanapek lub droŜdŜówek był najprostszy, ale sprzeczny z zasadami 

zdrowego Ŝywienia. 

Kontrola w zakresie oceny jakości Ŝywienia, przeprowadzona przez inspekcję 

sanitarną na zlecenie NIK na podstawie jadłospisów i dokumentów rozchodu produktów 

Ŝywnościowych dwóch dekad roku szkolnego 2009/2010 w trzech szkołach, w których 

zapewniono posiłek dwudaniowy, wykazała niedobory wielu podstawowych składników, 

poza sodem, którego udział w posiłkach był wielokrotnie przekroczony (realizacja normy 

wyniosła nawet 519 %). Znaczne przekroczenia normy odnotowano równieŜ 

w przypadku potasu, witaminy B6 i E. Stwierdzone niedobory dotyczyły zwłaszcza 

wapnia, którego ilość w stosunku do normy określono zaledwie od 31 % do 87 %, oraz 

Ŝelaza, którego występowanie w normie w posiłkach serwowanych w stołówce Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Wieliczce stwierdzono na poziomie 57 % i 73 %, a w barze „Milka” 

w Mietniowie na poziomie 76 %. W realizacji normy energii posiłków (kcal) 

przygotowywanych w stołówkach stwierdzono nadmiar tłuszczu (od 110 % do 239 %), 

przy znacznym niedoborze węglowodanów w posiłkach podawanych w dwóch 

stołówkach (od 53% do 88%). 

W kontrolowanych przez inspekcję sanitarną placówkach nie w pełni wprowadzono 

system HACCP, jednakŜe stan jego wdraŜania oceniono jako zaawansowany. 

Stwierdzono jednak nieprawidłowości stanu sanitarno-technicznego omawianych 

stołówek, za co w jednym przypadku osobę odpowiedzialną ukarano mandatem 

w wysokości 100 zł. 

Kontrola warunków i organizacji doŜywiania przeprowadzona w trakcie kontroli NIK 

przez M-GOPS w dwóch szkołach, w których podawano gorące posiłki, nie wykazała 

nieprawidłowości. W Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich dzieciom objętym 

Programem nie zapewniono anonimowości, gdyŜ przygotowane przez ajenta sklepiku 

szkolnego kanapki wydawano tylko uczniom objętym pomocą socjalną. 

Realizacji celów Programu, w tym upowszechnianiu zasad zdrowego Ŝywienia, 

nie sprzyja umoŜliwienie dzieciom i młodzieŜy zakupu w szkole słodyczy, słonych 

przekąsek i napojów gazowanych. Punkty sprzedaŜy tych produktów stwierdzono 

na terenie dwóch z trzech skontrolowanych szkół. Poza tym sprzedaŜ produktów 

zawierających wysoką zawartość cukru, soli i tłuszczu prowadzono w szkołach 

uczestniczących w akcjach edukacyjnych mających na celu promocję zdrowego stylu 
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Ŝycia, w tym zasad zdrowego Ŝywienia, a uczniom objętym pomocą społeczną 

zorganizowano doŜywianie w postaci droŜdŜówek, jak np. w Szkole Podstawowej 

w Golkowicach, która jako jedyna z terenu Gminy uczestniczy w programie „Szkoła 

promująca zdrowie”. 

Realizacji celów Programu nie słuŜy równieŜ stwierdzona w pięciu szkołach praktyka 

uzupełniania posiłków słodyczami jak: ciastka oblewane czekoladą, kremy czekoladowo 

orzechowe, batony „Mars” i „Snickers”, rogaliki „7 days” itp. 

3. NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia postępowania prowadzone przez M-GOPS 

w sprawach o przyznanie świadczeń w ramach Programu. Wyniki analizy postępowań 

Ośrodka prowadzonych wobec 30 rodzin objętych pomocą w ramach Programu w 2008 r. 

i w I półroczu 2009 r. świadczą, Ŝe postępowania te prowadzono niejednokrotnie 

z naruszeniem obowiązujących przepisów, zasad rzetelności postępowania oraz 

dokumentowania sytuacji majątkowej i rodzinnej wnioskodawców. W ocenie NIK nie 

zachowano bowiem naleŜytej staranności w dokumentowaniu przez pracowników 

socjalnych M-GOPS sytuacji majątkowej osób wnioskujących o pomoc, której udzielano 

w ramach Programu. W toku kontroli stwierdzono liczne braki w dokumentacji dołączanej 

do kwestionariuszy wywiadów środowiskowych, na podstawie których przyznawano 

świadczenia, a w szczególności: aktualnych zaświadczeń o powierzchni gospodarstwa 

rolnego (16 spraw) czy oświadczeń o stanie majątkowym (14 spraw), co było niezgodne 

z wymogami § 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. 

w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672 ze zm.). 

Stwierdzono równieŜ, Ŝe w dokumentacji, na podstawie której wydawano decyzje, brak 

było od jednego do kilku dowodów potwierdzających status majątkowy lub 

informujących o podejmowaniu albo niepodejmowaniu pracy zarobkowej przez 

wnioskodawcę lub członka rodziny. Sytuację taka dotyczyła 27 na 30 decyzji poddanych 

szczegółowej analizie, na mocy których M-GOPS ze środków Programu udzielił 

świadczeń o łącznej wartości 12 980 zł (w tym 6 decyzji, którymi przyznano posiłki na 

kwotę 5 280 zł i 21 decyzji, którymi przyznano zasiłki celowe na zakup Ŝywności lub 

posiłku na kwotę 7 700 zł). 

Ponadto, wbrew wymogom art. 107 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, w dwóch 

przypadkach przyznano świadczenia w ramach Programu, mimo nieprzeprowadzenia 

aktualizacji wywiadu środowiskowego, przy czym poza wylosowaną próbą 30 spraw, 

w toku kontroli stwierdzono równieŜ inne liczne przypadki wydawania decyzji w ten 
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sposób. Nieprawidłowości te były następstwem przyjętej przez poprzednie kierownictwo 

Ośrodka błędnej interpretacji ww. przepisu, które dopuszczało do wydawania świadczeń 

jednorazowych bez przeprowadzenia aktualizacji wywiadu w przypadku, gdy od 

poprzedniej aktualizacji upłynęło nie więcej niŜ sześć miesięcy. 

W przypadku 19 na 30 analizowanych spraw, w uzasadnieniu decyzji nie wskazano 

powodu przyznania świadczenia w postaci zasiłku celowego, podczas gdy według 

§ 6 ww. rozporządzenia w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa 

w zakresie doŜywiania” i treścią postanowień w sprawie realizacji Programu, zawieranych 

przez Gminę z Wojewodą Małopolskim, pomoc w formie świadczenia pienięŜnego na 

zakup posiłku lub 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. 

Ponadto w wyniku analizy 203 decyzji wydanych w okresie od 2 stycznia 2008 r. do 

10 października 2009 r. w sprawie przyznania świadczeń w ramach Programu 

30 badanym rodzinom stwierdzono, Ŝe w 29 decyzjach nie podano okresu na jaki 

przyznano pomoc, a 77 decyzji (21 – posiłek i 56 – zasiłek celowy na zakup posiłku lub 

Ŝywności) wydano później niŜ wyznaczony początek realizacji świadczenia, od 1 do 

35 dni. 

Formułując negatywną ocenę postępowań w sprawie przyznania świadczeń w ramach 

Programu NIK uwzględniła równieŜ liczne nieprawidłowości stwierdzone w trakcie 

kontroli prowadzonej w M-GOPS w IV kwartale 2009 r. przez słuŜby Wojewody 

Małopolskiego i wykazane w wystąpieniu pokontrolnym PS.III.0932-30-09 z 21 grudnia 

2009 r.  

4. Stosowana przez M-GOPS praktyka, według której wysokość zasiłku celowego na zakup 

posiłku bądź Ŝywności ustalano w wysokości 40 zł na osobę, niezaleŜnie od wysokości 

dochodu na osobę w rodzinie, zdaniem NIK była sprzeczna z zasadą wyraŜoną w art. 3 

ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, Ŝe rodzaj, forma i rozmiar świadczenia 

powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. 

Prowadziło to przyznawania takich samych świadczeń rodzinom znajdującym się 

w skrajnie róŜnych sytuacjach. I tak np. w tym samym okresie, tj. od stycznia 2008 r. do 

czerwca 2009 r.: 
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− trzyosobowej rodzinie, której miesięczny dochód na osobę wynosił 21,33 zł, 

jednorazowo przyznano zasiłek celowy w łącznej wysokości 360 zł (od lipca do 

września 2008 r.), 

− osobie prowadzącej samotnie gospodarstwo domowe, której miesięczny dochód 

wynosił 444 zł, przyznano zasiłek celowy w takiej samej wysokości i w dłuŜszym 

okresie (od sierpnia do października 2008 r. i od stycznia do czerwca 2009 r.); 

ponadto we wrześniu i w październiku 2009 r. osoba ta otrzymała zasiłek celowy 

w wysokości 320 zł (po 160 zł miesięcznie). 

Od tej praktyki zaczęto stopniowo odstępować w drugim półroczu 2009 r., wprowadzając 

najpierw zasadę róŜnicowania wysokości pomocy w zaleŜności od wysokości dochodu 

w rodzinie, a następnie dodatkowego róŜnicowania wysokość świadczeń w zaleŜności od 

sytuacji osobistej – wyŜszą kwotę świadczeń przyznawano osobom samotnym niŜ 

członkom jednej rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Zdaniem NIK 

jest to działanie w dobrym kierunku. 

5. M-GOPS nie zapewnił właściwego nadzoru nad realizacją wydatków z tytułu doŜywiania, 

przez co rozliczenia środków z placówkami, w których prowadzono doŜywianie 

prowadzono w sposób budzący wątpliwości co do ich rzetelności i prawidłowości. 

Analiza 280 rozliczeń otrzymanych przez M-GOPS w 2008 r. wykazała bowiem szereg 

nieprawidłowości, polegających głównie na: 

− braku na fakturach załączonych do 40 rozliczeń z 5 szkół informacji, na podstawie 

których moŜliwe by było dokładne ustalenie postaci posiłku, gdyŜ w pozycji „nazwa 

towaru lub usługi” zapisywano: „doŜywianie uczniów gimnazjum”, „doŜywianie 

uczniów szkoły podstawowej”, „bułki-kanapki droŜdŜówki”, „bułka dla ucznia”; 

− przyjęciu 26 rozliczeń z 4 szkół, pomimo iŜ nie załączono do nich faktur 

potwierdzających wysokość poniesionych kosztów na realizację doŜywiania; 

− braku danych w części rozliczeń pozwalających na ustalenie: liczby dni doŜywiania 

(3 rozliczenia Szkoły Podstawowej w Sułkowie) czy miesiąca którego rozliczenie 

dotyczy (7 rozliczeń Szkoły Podstawowej w Koźmicach Wielkich); 

− rozliczeniu 16 posiłków więcej Gimnazjum w Wieliczce za listopad i grudzień 2008 r. 

na kwotę 89,60 zł, wskutek niepomniejszenia liczby wydanych posiłków o uczniów 

nieobecnych. 

Nieprawidłowości wpływające na rzetelność rozliczeń za posiłki stwierdzono równieŜ 

w trakcie kontroli prowadzonej przez M-GOPS przy udziale NIK w 4 placówkach 
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oświatowych. We wszystkich szkołach posiłki dla uczniów nieobecnych w tym dniu były 

odbierane przez członków rodziny lub dostarczane do domu przez kolegów, jeśli 

nieobecny uczeń mieszkał w pobliŜu szkoły. W dwóch placówkach (Szkole Podstawowej 

Nr 2 w Wieliczce i Szkole Podstawowej w Sierczy) nie wymagano jednak Ŝadnego 

potwierdzenia odebrania posiłku dla przez członka rodziny, argumentując, Ŝe osoby te są 

szkole znane. W trakcie oględzin stwierdzono ponadto, Ŝe w stołówce Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Wieliczce nie prowadzono Ŝadnych list uczniów korzystających 

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

posiłków, mimo, Ŝe takie listy były prowadzone dla grupy uczniów, korzystających 

z obiadów odpłatnych. Listy podopiecznych M-GOPS prowadził pedagog szkolny, 

któremu, jak wyjaśniono, codziennie raportowano z kuchni liczbę wydanych obiadów. 

W ocenie NIK tak przyjęta praktyka nie zapewniała jednak rzetelnego rozliczenia 

posiłków finansowanych ze środków Programu. 

NIK zwraca równieŜ uwagę na róŜnice występujące w rozliczeniach z tytułu posiłków 

wydawanych w szkołach uczniom objętym Programem, prowadzonych przez M-GOPS 

oraz Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, wynoszące w przypadku poszczególnych szkół od 

-0,03 zł do +1 296 zł. RozbieŜność danych o koszcie Ŝywienia wynika z róŜnic danych 

wynikających w rozliczeniach poszczególnych szkół składanych do M-GOPS (rachunki) 

i Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka (sprawozdania).  

NIK przyjmuje do wiadomości informację przekazaną na naradzie pokontrolnej 

w dniu 7 stycznia 2010 r., Ŝe od nowego roku w M-GOPS zmieniono organizację 

rozliczeń ze szkołami z tytułu wydanych w ramach Programu posiłków.  

6. Według sprawozdań składanych Wojewodzie Małopolskiemu na realizację Programu 

w latach 2006- 2008 wydatkowano ogółem: 579,5 tys. zł, 638,4 tys. zł, i 560,6 tys. zł, co 

stanowiło od 18% do 20% wydatków na świadczenia pomocy społecznej w Gminie w tym 

czasie. Dotacja z budŜetu państwa w Programie stanowiła w tym czasie odpowiednio: 

54,4%, 57,7% i 60,4%. Ze środków własnych Gminy wydatkowano w tym okresie 

odpowiednio: 263.439 zł, 270.186 zł i 222 178 zł, tj. o 19.561 zł, 67.814 zł, i 47.822 zł 

mniej niŜ określono to w porozumieniu z Wojewodą Małopolskim.  

Wydatki na zasiłki celowe na zakup posiłku lub Ŝywności wynosiły w latach 2006-

2008 od 54,5% do 64,6% kosztów realizacji Programu ogółem w Gminie. ZauwaŜyć 

przy tym naleŜy, Ŝe przy zmniejszającej się w tym czasie z 560 do 538 liczbie rodzin 
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objętych Programem, wielkość zasiłku przypadającego w roku na osobę w rodzinie 

zwiększyła się z 149 zł do 228 zł. 

Dane dotyczące wydatków ponoszonych w Gminie w ramach Programu, wykazywane 

w sprawozdaniach składanych Wojewodzie Małopolskiemu, nieznacznie odbiegały od 

danych wynikających z ewidencji księgowej M-GOPS, zgodnie z którą w latach 2006-

2008 były one mniejsze, odpowiednio, o 3.399 zł, 13.131 zł i 107 zł. Wynikało to 

z róŜnego kwalifikowania tych samych wydatków przez Dział Księgowy M-GOPS 

i osobę sporządzającą sprawozdania z Programu. NIK zwraca uwagę, Ŝe ujęte 

w sprawozdaniach dane dotyczące wydatków powinny być zgodne z ewidencją księgową. 

Szczegółowa analiza sprawozdań z realizacji Programu w 2008 r. i za I półrocze 

2009 r. wykazała, iŜ nie oddawały faktycznego obrazu stanu jego realizacji, gdyŜ 

stwierdzono znaczne róŜnice pomiędzy danymi źródłowymi Ośrodka, a wykazanymi 

w sprawozdaniach składanych Wojewodzie Małopolskiemu. 

W sprawozdaniu za 2008 r. podano, Ŝe wydano 44.703 posiłki o łącznej wartości 

188.277 zł podczas gdy z rozliczeń sporządzonych przez szkoły wynika, Ŝe  wydano ich 

44.902 na 177.423 zł, tj. odpowiednio: więcej o 199 posiłków i mniej o 10.854 zł. 

Nieprecyzyjnie prezentowano równieŜ informacje o liczbie i wartości przyznanych 

zasiłków na zakup Ŝywności lub posiłków. Stwierdzono, Ŝe wg raportu ze świadczeń 

wygenerowanego przez system informatyczny POMOST, w 2008 r. Ośrodek przyznał 

8.410 takich świadczeń na kwotę 336.418 zł, a w sprawozdaniu przedłoŜonym 

Wojewodzie Małopolskiemu, wykazano 3.099 zasiłków na kwotę 362.280 zł, tj. mniej 

o 5.311 świadczeń i więcej o 25.862 zł. Według danych systemu POMOST kwota 

świadczenia na 1 osobę w rodzinie w 2008 r. wynosiła 40 zł, a wg sprawozdania 

116,90 zł. W sprawozdaniu z realizacji Programu za I półrocze 2009 r. podano, Ŝe w tym 

okresie przyznano 1.279 zasiłków celowych na kwotę 130.508 zł, a według danych 

z systemu Pomost w tym okresie przyznano 3.315 takich świadczeń na kwotę 132.598 zł, 

tj. więcej o 2036 świadczeń i więcej o 2.090 zł. 

Główną przyczyną powstania powyŜszych rozbieŜności było wykazywanie 

w sprawozdaniach liczby wydanych decyzji, na podstawie których została przyznana 

pomoc, zamiast wypłaconej na ich podstawie liczby świadczeń. 

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

wnosi o:  
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1. Podjęcie działań mających na celu zwiększenie liczby placówek oświatowych w Gminie 

prowadzących doŜywianie w formie gorącego posiłku.  

2. RozwaŜenie objęcia pomocą w ramach Programu dzieci i młodzieŜy w okresie przerw od 

nauki, a takŜe objęcia Programem dzieci nie uczęszczających do placówek oświatowych 

i osób dorosłych. 

3. Ustalenie w porozumieniu z M-GOPS zasad nadzoru i kontroli prawidłowości Ŝywienia 

w placówkach oświatowych oraz monitorowania skuteczności działań realizowanych 

w ramach Programu w skali Gminy. 

4. Zapewnienie wartości kalorycznej i odŜywczej posiłków wydawanych dzieciom 

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

odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego stołówek szkolnych oraz wdroŜenie 

w blokach Ŝywieniowych placówek oświatowych systemu HACCP. 

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

o NIK, zwraca się o przedstawienie przez Pana Burmistrza, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania 

uwag i wykonania wniosków oraz o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 

przyczynach 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 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 którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK.  

 
 


