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1. Wprowadzenie 
Temat kontroli nr P/08/148: Wykorzystanie przez gminy województwa warmińsko-
mazurskiego środków publicznych na realizację w latach 2006-2007 programu 
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. 

Kontrola planowa niekoordynowana, podjęta z inicjatywy NajwyŜszej Izby Kontroli, 
w związku z sugestią Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, w ramach zawartego 
w planie kontroli NIK na 2008 r. priorytetowego kierunku „państwo przyjazne 
obywatelowi” oraz obszaru badań „pomoc socjalna i zabezpieczenie społeczne”.  

Podjęcie kontroli wynikało z faktu, Ŝe w woj. warmińsko-mazurskim problematyka 
związana z doŜywianiem ma szczególnie duŜe znaczenie ze względu na szereg 
niekorzystnych uwarunkowań, takich jak m.in. utrzymujący się niski poziom dochodów 
ludności oraz najwyŜsze w kraju bezrobocie, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej, w tym 
z tzw. obszarów po byłych państwowych gospodarstwach rolnych.    

Celem kontroli była ocena prawidłowości podziału i wykorzystania przez gminy 
środków publicznych na realizację zadań programu wieloletniego „Pomoc państwa 
w zakresie doŜywiania (zwanego w dalszej treści informacji „Programem”), 
a w szczególności: 

− rzetelności rozpoznania potrzeb w zakresie doŜywiania oraz stopnia 
ich zaspokojenia,  

− organizacji i form pomocy w zakresie doŜywiania, z uwzględnieniem warunków 
sanitarno-higienicznych bazy Ŝywieniowej, 

− monitorowania realizacji Programu, w tym rzetelności sprawozdań 
z tego zakresu.  

Kontrolą objęto lata 2006-2007, a czynności kontrolne przeprowadziła NIK Delegatura 
w Olsztynie w okresie od 22 stycznia do 30 kwietnia  2008 r. Łącznie skontrolowano 
21 jednostek, w tym Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki oraz 10 urzędów gmin 
i 10 ośrodków pomocy społecznej działających na terenie tych gmin.  

Kontrola w urzędzie wojewódzkim została przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów 
kontroli określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 
Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701), tj. legalności, gospodarności, celowości 
i rzetelności, a w urzędach gmin i ośrodkach pomocy społecznej – pod względem 
legalności, gospodarności i rzetelności   (art. 5 ust. 2 ww. ustawy).  

Szczegółowy wykaz skontrolowanych jednostek przedstawiono w załączniku nr 5.1 do niniejszej 
Informacji.   
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2. Podsumowanie wyników kontroli 
2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia podział dotacji z budŜetu państwa, 

przyznanej wszystkim gminom w województwie na realizację Programu w latach 

2006-2007, a takŜe rozpoznanie potrzeb finansowych w zakresie doŜywiania 

oraz wykorzystanie na ten cel dotacji i środków własnych gmin przez kontrolowane 

jednostki.  

ZastrzeŜenia NIK dotyczyły natomiast organizacji doŜywiania, monitorowania 

i sprawozdawczości o realizacji Programu, a takŜe zamówień publicznych. Ujawnione 

w wyniku kontroli  nieprawidłowo ści i uchybienia polegały zwłaszcza na: 

• niezapewnieniu w niektórych szkołach kontrolowanych gmin doŜywiania 

w formie gorących posiłków, 

• nieobjęciu doŜywianiem części uprawnionych uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, 

• nierzetelnym sporządzaniu informacji (sprawozdań) o realizacji Programu 

w województwie oraz kontrolowanych gminach, 

• nieprzestrzeganiu obowiązujących wymogów przy udzielaniu zamówień 

publicznych związanych z realizacją Programu. 

2.2. Synteza wyników kontroli 

1. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego, jako koordynatora Programu w województwie, w zakresie podziału 

środków budŜetu państwa dla gmin na realizację doŜywiania. 

W badanym okresie Wojewoda zapewnił wszystkim 116 gminom w województwie środki 

z budŜetu państwa na ten cel, w wielkościach przez nie zgłoszonych, na łączną kwotę 

71.068,9 tys. zł. Pomocą w zakresie doŜywiania objęto łącznie 122.172 dzieci i uczniów 

w 2006 r. oraz 105.407 w roku 2007, tj. 47,6% i 42,1% ogólnej ich liczby w województwie. 

Ustalając kwoty dotacji poszczególnym gminom, Wojewoda uwzględnił wymagane 

kryteria, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie 

realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”1 

(„rozporządzeniu RM”), a takŜe uzasadnione wnioski wójtów (burmistrzów, prezydentów 

miast) o zwiększenie udziału dotacji w kosztach Programu. Zachowany został przy tym 

                                                 
1 Dz. U. Nr 25, poz. 186 ze zm.  
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wymagany, minimalny (20%) udział środków własnych gminy, a kwoty dotacji przyznanej 

gminom na utworzenie lub doposaŜenie punktów przygotowywania lub wydawania 

posiłków oraz na ich dowóz nie przekraczały wskaźników określonych 

w ww. rozporządzeniu. [opis str. 15-16]. 

2. Kontrolowane gminy rzetelnie określały potrzeby finansowe, w tym obejmujące 

dofinansowanie z budŜetu państwa, ustalając je m.in. na podstawie przewidywanej 

liczby osób wymagających doŜywiania oraz kalkulacji związanych z tym kosztów. 

Zgodnie z ustawą o ustanowieniu Programu, przyznane wszystkim 116 gminom 

w województwie kwoty dotacji i ich przeznaczenie, w kaŜdym przypadku  określono 

w porozumieniach, zawartych w wymaganych terminach pomiędzy Wojewodą 

a wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). W porozumieniach określono równieŜ 

wysokość i przeznaczenie środków własnych gminy. [opis str. 16-17]. 

3. NIK pozytywnie ocenia wykorzystanie dotacji z budŜetu państwa oraz środków 

własnych gmin na realizację Programu. Wszystkie 116 gmin w województwie, 

w latach 2006-2007 wykorzystały ogółem 71.031,7 tys. zł dotacji (99,9% kwot 

przyznanych) i 22.256,3 tys. zł środków własnych, w tym 10 badanych gmin, zgodnie 

z przeznaczeniem, wydatkowało odpowiednio 9.708,3 tys. zł i 2.867,9 tys. zł.  

W trzech kontrolowanych gminach stwierdzono jednak przypadki nieprawidłowości 

w zakresie zamówień publicznych. W dwóch gminach polegały one na niewywiązaniu 

się, przez osoby wykonujące po stronie zamawiającego czynności w postępowaniach 

o udzielenie zamówienia, z obowiązku złoŜenia pisemnych oświadczeń o braku 

lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z postępowania, a w jednej – 

na wyborze dostawców posiłków do szkół z pominięciem przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych2, mimo Ŝe wartość dostaw obligowała 

do stosowania tej ustawy. 

W kontrolowanych gminach i ogółem w województwie, w strukturze wydatków 

na realizację Programu w latach 2006-2007, największy udział miały koszty pomocy 

udzielonej w formie posiłków (odpowiednio 50,5% i 49,4%) oraz zasiłki celowe w formie 

pienięŜnej na zakup posiłków lub Ŝywności (42,3% i 42,1%).    

Niewykorzystane dotacje w łącznej kwocie 37,1 tys. zł, gminy zwróciły do budŜetu 

państwa w terminie zgodnym z art. 144  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych3. 

                                                 
2 Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 
3 Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 



Podsumowanie wyników kontroli  
 

7  

Szkołom prowadzącym doŜywianie zapewniono środki pienięŜne na bieŜące finansowanie 

kosztów tej działalności. [opis str. 17-21]. 

4. W kontrolowanych gminach Program realizowano wyłącznie przy pomocy 

ośrodków pomocy społecznej, a doŜywianie prowadzono we wszystkich 74 placówkach 

szkolnych gmin, mimo Ŝe 10 szkół zlokalizowanych na terenach wiejskich trzech gmin 

nie posiadało własnej bazy Ŝywieniowej.     

Wg informacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dyrektorzy szkół właściwie reagowali 

na zalecenia pokontrolne, dokonując wnioskowanych napraw i uzupełnień sprzętu 

kuchennego oraz poprawy funkcjonalności bazy Ŝywieniowej. [str. 21 i 25].  

5. W gminach objętych kontrolą doŜywianie realizowane było głównie na wniosek 

zainteresowanych osób, a w sześciu gminach (60%) równieŜ z własnej inicjatywy 

ośrodków pomocy społecznej. Negatywnie naleŜy ocenić, Ŝe dyrektorzy szkół 

w niewielkim stopniu korzystali z uprawnienia do zgłaszania właściwym ośrodkom 

pomocy społecznej uczniów, których naleŜałoby objąć pomocą w doŜywianiu. 

Z uprawnienia tego skorzystali tylko dyrektorzy szkół w trzech gminach. 

NIK pozytywnie ocenia, pod względem legalności, prowadzone przez kontrolowane 

ośrodki pomocy społecznej postępowania administracyjne, dotyczące wydawania 

decyzji przyznających pomoc w ramach Programu. Decyzje te spełniały wszystkie 

wymogi art. 107 Kpa i były wydawane bez zbędnej zwłoki. 

W badanym okresie, poza jednym przypadkiem, nie było odwołań do samorządowego 

kolegium odwoławczego od decyzji ustalającej pomoc w zakresie doŜywiania, jak równieŜ 

nie wystąpiły skargi na działalność kontrolowanych jednostek w zakresie objętym kontrolą. 

[str. 22-24].  

6. W Ŝadnej z 10 objętych kontrolą gmin nie organizowano doŜywiania uczniów 

w czasie przerw wakacyjnych, a w pięciu równieŜ w okresie ferii zimowych. Stan ten 

uzasadniano m.in. koniecznością przeprowadzania w tym czasie remontów w szkołach 

i trudnościami organizacyjnymi zwłaszcza w dowoŜeniu tylko uczniów korzystających 

z posiłków. [str. 24-25]. 

7. Podstawowymi formami pomocy udzielanej w ramach Programu w województwie 

oraz we wszystkich skontrolowanych gminach były posiłki oraz świadczenia pienięŜne 

(zasiłki celowe) na zakup posiłku lub Ŝywności.  

W województwie, w latach 2006-2007 z Programu skorzystało odpowiednio 47,6% 

oraz 42,1% ogółu dzieci i uczniów, w tym z posiłku 28,2% i 24,7%.       

W kontrolowanych gminach w 2007 r. w porównaniu do 2006 r. zmniejszyła się liczba osób 

ogółem korzystających z posiłku z 8.404 do 8.036 (o 4,4%) oraz korzystających z zasiłku 
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celowego z 17.422 do 14.904 (o 14,5%), co wynikało m.in. z poprawy sytuacji materialnej 

beneficjentów. 

W badanych gminach znacznie zróŜnicowany był koszt jednostkowy zarówno posiłku, jak 

i zasiłku celowego, który wahał się odpowiednio od 1,68 zł do 5,11 zł oraz od 40,10 zł 

do 236,10 zł. Wynikało to głównie ze stosowania róŜnych form posiłku oraz sytuacji 

materialnej  osób i rodzin objętych zasiłkami celowymi.  [opis str. 25-27]. 

8. NIK negatywnie ocenia nieobjęcie doŜywianiem części uprawnionych uczniów 

w ośmiu skontrolowanych gminach (80%). Dotyczyło to 263 absolwentów gimnazjów, 

którzy kontynuowali naukę, a wcześniej byli obj ęci doŜywianiem w ramach 

Programu. Dopiero w wyniku kontroli, ośrodki pomocy społecznej podjęły stosowne 

działania w celu objęcia tych uczniów pomocą w zakresie doŜywiania.      

ZastrzeŜenia NIK dotyczą równieŜ niezapewnienia, w niektórych  szkołach czterech 

gmin (głównie na terenach wiejskich) zalecanej formy doŜywiania w postaci gorących 

posiłków. W gminach tych uczniowie otrzymywali posiłki w formie kanapek/bułek 

oraz owoców i napojów, a w jednej gminie takŜe w postaci słonych paluszków 

i chipsów oraz słodyczy (m.in. batony, cukierki, czekoladki, lizaki, guma do Ŝucia). 

Nie jest to zgodne z podstawowym celem Programu, tj. upowszechnianiem zdrowego 

stylu Ŝywienia. [opis str. 28-30]. 

9. Pozytywnie naleŜy ocenić fakt, Ŝe w badanym okresie we wszystkich 

skontrolowanych gminach korzystano z innych form pomocy w zakresie doŜywiania, 

poza określonymi w Programie, w tym głównie z unijnego programu „Dostarczanie 

Ŝywności dla najuboŜszej ludności  PEAD”, realizowanego przez Bank śywności.  
[opis str. 30].  

10. NIK negatywnie, pod względem rzetelności, ocenia sporządzanie informacji 

(sprawozdań) o realizacji Programu, zarówno w urzędzie wojewódzkim, jak 

i w kontrolowanych gminach. W 50% kontrolowanych ośrodków pomocy społecznej 

niezgodność danych ze stanem faktycznym dotyczyła zwłaszcza liczby osób objętych 

Programem oraz liczby punktów Ŝywieniowych i placówek realizujących doŜywianie. 

Nierzetelność tych danych wynikała m.in. z niewłaściwego generowania danych 

z systemów informatycznych wykorzystywanych przez ośrodki pomocy społecznej 

do obsługi Programu.  

Znaczne rozbieŜności w liczbie dzieci i młodzieŜy szkolnej objętych doŜywianiem 

wystąpiły równieŜ w sprawozdaniach przekazywanych przez Wojewodę Warmińsko-

Mazurskiego Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, a danymi przesłanymi 

Ministerstwu Edukacji Narodowej przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. 
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W sprawozdaniach Wojewody wykazano, Ŝe posiłkiem objęto 66.122 uczniów w  2006 r. 

oraz  54.785 w 2007 r., natomiast w sprawozdaniach Kuratora wykazano, Ŝe z tej formy 

pomocy skorzystało odpowiednio o 17.711 i 7.726 mniej uczniów (o 26,8% i 14,1%).   

Niezgodność danych w tym zakresie wystąpiła w sprawozdaniach przedłoŜonych 

wojewodzie i kuratorowi przez dziewięć badanych gmin. Było to spowodowane 

niespójnością formularzy sprawozdań stosowanych przez kuratorium, co stwarzało gminom 

trudności interpretacyjne, wynikające głównie z braku objaśnień do tych formularzy. 

[opis str.31-34]. 

11. W wyniku kontroli ujawniono nieprawidłowości w wymiarze finansowym 

na łączną kwotę 394,7 tys. zł i korzyści finansowe w kwocie 17,9 tys. zł. [opis str. 37]. 

2.3. Uwagi końcowe i wnioski 

Przy ogólnie prawidłowej realizacji Programu w latach 2006-2007, NajwyŜsza Izba 

Kontroli zwraca uwagę na niepełną realizację celów Programu w zakresie 

ograniczania zjawiska niedoŜywienia dzieci i młodzieŜy. Mając na uwadze poprawę 

efektywności realizacji Programu, niezbędne jest podjęcie przez gminy działań 

zmierzających do:  

− objęcia doŜywianiem wszystkich uprawnionych uczniów, 

− zapewnienia dzieciom i młodzieŜy szkolnej pomocy w formie gorących 
posiłków, 

− nawiązania współpracy ze starostwami w zakresie doŜywiania uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Właściwe zarządzanie Programem wymaga sprawnego systemu monitorowania 

przebiegu jego realizacji, w tym zapewnienia rzetelności sprawozdań sporządzanych 

przez jednostki realizujące i koordynujące Program. Wskazane byłoby w tym celu: 

− określenie przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, we współdziałaniu 
z Ministrem Edukacji Narodowej, jednolitego sposobu i zakresu prezentowania 
informacji o realizacji Programu w szkołach (placówkach oświatowych), 

− wzmocnienie przez wojewodów i kuratorów oświaty współdziałania w zakresie 
monitorowania realizacji Programu i zapewnienia rzetelności danych 
ujmowanych w sprawozdaniach do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Ministra Edukacji Narodowej.   
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3. WaŜniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań  
ekonomicznych i organizacyjnych 

3.1.1. Stan prawny 

1. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej4 

(zwanej dalej „ups”), doŜywianie dzieci jest zadaniem własnym gminy o charakterze 

obligatoryjnym.   

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” funkcjonuje na podstawie 

ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o jego ustanowieniu5 , zwanej dalej „upd” i jest 

realizowany w latach 2006-2009. 

W art.  2 upd określono cele Programu, którymi są: 

− wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym 

w zakresie doŜywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym, 

ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów dotkniętych wysokim poziomem 

bezrobocia i ze środowisk wiejskich, 

− długofalowe działanie w zakresie poprawy zdrowia dzieci i młodzieŜy poprzez 

ograniczanie zjawiska niedoŜywienia,  

− poprawa poziomu Ŝycia osób i rodzin o niskich dochodach, 

− rozwój w gminach bazy Ŝywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

dzieci i młodzieŜy. 

Zgodnie z art. 3 upd, w ramach Programu realizowane są działania dotyczące 

w szczególności:  

• Zapewnienia pomocy, w formie posiłku, świadczenia pienięŜnego na zakup posiłku 

lub Ŝywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów Ŝywnościowych, 

dzieciom do 7 roku Ŝycia, uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 

oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ups, 

w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym 

lub niepełnosprawnym; 

• WdroŜenia działań zmierzających do rozwoju i wykorzystania bazy Ŝywieniowej 

w gminach, w tym tworzenia lub doposaŜenia punktów przygotowywania 

lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków; 

                                                 
4 Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm. 
5 Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

doŜywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) 
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• Utworzenia systemu ciągłego monitorowania skuteczności działań realizowanych 

w ramach Programu.   

Upd w wielu kwestiach odsyła teŜ do ups, i tak: 

• Udzielanie pomocy w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego moŜe być zlecane 

podmiotom, o których mowa w art. 25 ups, a więc m.in. organizacjom pozarządowym 

prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej (art. 4 upd); 

• Beneficjentami pomocy w zakresie doŜywiania mogą być osoby, których dochód 

nie przekracza 150% wielkości określonych w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ups6 (art. 5 ust. 1 

upd); 

• Do udzielania pomocy w zakresie doŜywiania mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ups, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej (art. 7 upd), tj. określone 

w rozdziale 7 działu II ups. NaleŜy mieć więc na względzie spełnienie m.in. takich 

standardów, jak: 

− przyznawanie świadczenia w drodze decyzji administracyjnej (art. 106 ust. 1 ups), 

która musi zwierać elementy wymienione w art. 107 ustawy z 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego7, 

− poprzedzanie wydania decyzji w sprawie pomocy przeprowadzeniem rodzinnego 

wywiadu środowiskowego mającego na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, 

dochodowej i majątkowej osób i rodzin (art. 106 ust.4 i art. 107 ust. 1 ups).  

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), jako koordynator Programu w gminie zobowiązany jest 

przekazywać kwartalną informację o jego realizacji właściwemu wojewodzie (art. 8 upd).  

Do zadań wojewody, jako koordynatora w województwie naleŜy natomiast podział 

środków budŜetu państwa przeznaczonych na realizację Programu w danym województwie, 

monitorowanie jego realizacji oraz przekazywanie kwartalnej informacji ministrowi 

właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego8  (art. 9 upd). 

W art. 14 upd określono m.in., Ŝe: 

                                                 
6  W kontekście objęcia kontrolą lat 2006-2007, naleŜy mieć na uwadze, Ŝe podane w tym przepisie kryteria 

dochodowe (461 zł dla osoby samotnej i 316 zł dla osoby w rodzinie) obowiązywały tylko do 30 września 
2006 r., gdyŜ w myśl art. 9 ups, z dniem 1 października 2006 r. zostały one podwyŜszone (do 477 zł dla 
osoby samotnej i 351 zł dla osoby w rodzinie) w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 
2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięŜnych z pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 135, poz. 950). Zgodnie z art. 5 ust. 2 upd, rada gminy w drodze uchwały ma prawo 
kryterium dochodowe podwyŜszać ponad wymienione kwoty.    

7  Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. 
8  Obecnie Minister Pracy i Polityki Społecznej – patrz § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania tego ministra (Dz. U. Nr 38, 
poz. 243 ze zm.).   
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• Na realizację Programu gmina moŜe otrzymać dotację, jeŜeli udział środków własnych 

gminy wynosi nie mniej niŜ 40% przewidywanych kosztów jego realizacji (ust. 1), 

przy czym na uzasadniony, pisemny wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 

wojewoda moŜe wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym Ŝe udział środków 

własnych gminy nie moŜe wynosić mniej niŜ 20% przewidywanych kosztów realizacji 

Programu (ust. 2); 

• Dotacje przyznaje wojewoda na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta miasta (ust. 3), 

a jej wysokość jest ustalana na podstawie porozumienia między wojewodą a wójtem 

burmistrzem i prezydentem miasta (ust. 4); 

• Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi do budŜetu państwa na zasadach 

określonych w  art. 144 i następnych ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych9 (ust.5).  

2. Nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budŜetu ze strony udzielającego 

dotacji (w tym przypadku wojewoda) oraz niedokonanie zwrotu dotacji w naleŜnej 

wysokości lub jej nieterminowy zwrot ze strony otrzymującego dotację (wójt, burmistrz, 

prezydent miasta), są czynami stanowiącymi naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

w myśl art. 8 pkt 3 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych10. 

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w myśl art. 17 ww. ustawy jest teŜ 

udzielenie zamówienia publicznego z nieprawidłowym zastosowaniem przepisów 

o zamówieniach publicznych, w sytuacjach enumeratywnie w tym artykule wymienionych. 

NaleŜy bowiem mieć na uwadze, Ŝe gminy, które są realizatorami Programu i ich jednostki 

organizacyjne, na mocy art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych, naleŜą do sektora finansów publicznych i jako takie nabywając towary 

lub usługi, równieŜ w zakresie doŜywiania dzieci, młodzieŜy i innych osób, obowiązane są, 

w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych11, do stosowania jej przepisów (dotyczy to zamówień o wartości powyŜej 

6.000 euro - art. 4 pkt 8 tej ustawy, a od dnia 11 czerwca 2007 r. podniesiono próg 

do 14.000 euro).  

3. Szczegółowy sposób realizacji Programu, planowania i podziału środków budŜetu 

państwa przeznaczonych na jego realizację oraz zakres i formy monitorowania, zgodnie 

z delegacją ustawową z art. 15 upd, określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

                                                 
9 Zob. przypis 3.  
10 Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.  
11  Zob. przypis 2. 
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7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa  w zakresie 

doŜywiania”12 (zwane dalej „rozporządzeniem RM”).  

Zgodnie z § 2 rozporządzenia RM, gmina realizuje Program przy pomocy ośrodka pomocy 

społecznej, w jednostkach organizacyjnych gminy, placówkach i instytucjach posiadających 

bazę Ŝywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania produktów Ŝywieniowych.   

W myśl postanowień § 3 i § 6 rozporządzenia RM, zasadą jest udzielanie świadczenia 

w postaci gorącego posiłku, a tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma takiej 

moŜliwości lub gdy pomoc w tej formie byłaby nieuzasadniona z uwagi na sytuację 

osobistą lub rodzinną, pomoc moŜe być udzielona w formie świadczenia pienięŜnego 

w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub Ŝywności, a takŜe w formie świadczenia 

rzeczowego. 

Postanowieniami § 5 rozporządzenia RM dopuszczono moŜliwość przygotowania przez 

dyrektora Ŝłobka, przedszkola i szkoły imiennej listy dzieci i uczniów (z podaniem 

adresów) wymagających pomocy w formie posiłku i przekazania jej do właściwego ośrodka 

pomocy społecznej. 

W rozporządzeniu RM określono równieŜ m.in., Ŝe: 

• Przy ustalaniu wysokości dotacji dla gminy uwzględnia się w szczególności: liczbę 

dzieci, uczniów i osób dorosłych wymagających pomocy, średni koszt posiłku, 

przewidywany koszt utworzenia nowego lub doposaŜenia istniejącego punktu 

przygotowywania lub wydawania posiłków, przewidywany koszt dowozu posiłków 

oraz sytuację finansową gminy (§ 8); 

• Wojewoda w ramach przyznanej gminie dotacji na doŜywianie moŜe uwzględnić środki 

na utworzenie nowego lub doposaŜenie istniejącego punktu przygotowywania 

lub wydawania posiłków (§ 9). MoŜe przyznać teŜ środki na pokrycie kosztów dowozu 

posiłków do osób, którym taką formę pomocy przyznano (§ 10). Od dnia 30 marca   

2007 r., na cele te nie moŜna jednak przeznaczyć więcej niŜ 20% środków przyznanych 

województwu ogółem na doŜywianie (§§ 9-10a). Przed tą datą wysokość dotacji 

na kaŜdy z celów nie mogła być większa niŜ 10%; 

• Kwartalną informację o realizacji Programu na terenie gminy wójt (burmistrz, 

prezydent miasta) przekazuje wojewodzie w terminie do 15 dnia miesiąca 

następującego po zakończeniu kwartału, a o realizacji Programu na terenie 

województwa – wojewoda przekazuje ją do ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego – w terminie do 30 dnia miesiąca następującego 

po zakończeniu kwartału (§11). 

                                                 
12 Zob. przypis 1. 
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4. Rada Ministrów, realizując ustawowy obowiązek z art. 12 ust. 2 i art. 18 upd określiła teŜ 

roczne harmonogramy zadań wykonywanych w ramach Programu w uchwałach: Nr 14 

z dnia 7 lutego 2006 r. – dotyczyła zdań wykonywanych w 2006 r.13 oraz Nr 95 z dnia 

13 czerwca 2006 r. – zadania w 2007 r. oraz wyznaczone  kierunki realizacji Programu 

na następne dwa lata14. W załącznikach do ww. uchwał („harmonogramy zadań…”) 

określono m.in., Ŝe podziału środków z budŜetu państwa dla poszczególnych gmin 

w województwach wojewodowie we współpracy z wójtami (burmistrzami, prezydentami 

miast) dokonują do końca lutego danego roku. W uchwale Nr 95, jako kierunki realizacji 

Programu na 2007 r. oraz na lata następne określono m.in. podejmowanie działań mających 

na celu zmniejszenie liczby wydawanych posiłków w postaci bułki/kanapki na rzecz 

zwiększenia liczby posiłków gorących.  

3.1.2. Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne 

Według danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie15 oraz Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Olsztynie16, na koniec grudnia 2007 r. populacja województwa warmińsko-

mazurskiego liczyła 1.426,2 tys. osób i stanowiła 3,7% ludności Polski.  

Rynek pracy w tym regionie jest jednym z najtrudniejszych w kraju, a jego charakter 

kształtują niekorzystne tendencje. Główne z nich, to utrzymująca się od lat najwyŜsza 

w kraju stopa bezrobocia i towarzyszący jej najniŜszy w kraju wskaźnik pracujących 

na 1.000 ludności. Do innych zaszłości, mających niekorzystny wpływ na rynek pracy 

w woj. warmińsko-mazurskim zaliczyć naleŜy strukturalny charakter bezrobocia, 

wynikający z sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów typowo rolniczych, obciąŜonych 

dodatkowo upadkiem państwowych gospodarstw rolnych. Strukturalne bezrobocie 

niekorzystnie wpływa na mobilność bezrobotnych oraz ich aktywizację, a jego cechami są 

m.in. długa dezaktywizacja zawodowa, zwłaszcza  mieszkańców wsi (w tym z osiedli 

popegerowskich) oraz utrudniony ich dostęp do pozarolniczych miejsc pracy.  

W latach 2006-2007 stopa bezrobocia rejestrowanego17 na Warmii i Mazurach, pomimo 

tendencji spadkowej była nadal najwyŜsza w kraju i wynosiła 23,7% na koniec 2006 r., 

przy średniej krajowej 14,8% oraz 19,0% na koniec 2007 r. (kraj - 11,4%). Odnotowania 

wymaga, Ŝe mimo malejącej od 2002 r. liczby bezrobotnych zamieszkujących na wsi, 

ich udział w grupie bezrobotnych ogółem w 2006 r. wzrósł do 50,8% (w kraju odsetek ten 

wynosił 43,5%), a w 2007 r. do 51,9% (kraj - 45,0%). 

                                                 
13 M.P. Nr 12, poz. 154  
14 M.P. Nr 42, poz. 452  
15 „Warunki Ŝycia ludności w województwie warmińsko-mazurskim 2006” – opracowanie US z 2007 r.  
16  „Ocena sytuacji na rynku pracy w woj. warmińsko-mazurskim w roku 2007” – opracowanie WUP z 2008 r. 
17 Jest to stosunek udziału liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby ludności aktywnej zawodowo. 
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W warmińsko-mazurskim występuje największe w kraju zagroŜenie ubóstwem. Odsetek 

osób w gospodarstwach domowych znajdujących się poniŜej minimum egzystencji wzrósł 

z 11,2% w 2000 r. do 18,8% w 2005 r., osiągając najwyŜszy poziom w kraju. Minimum 

egzystencji oznacza granicę, poniŜej której występuje zagroŜenie Ŝycia człowieka i jest 

określone przez podstawowe potrzeby, które nie mogą być odłoŜone w czasie, takie jak 

m.in. wyŜywienie, leki itp. Pomiar ubóstwa przy pomocy ustawowej granicy ubóstwa18 

wskazuje równieŜ, Ŝe w 2005 r. w warmińsko-mazurskim występował najwyŜszy w kraju 

odsetek (25,1%) osób Ŝyjących poniŜej tej granicy, czyli granicy uprawniającej 

do ubiegania się o przyznanie świadczeń społecznych. W 2006 r., w dochodach 

gospodarstw domowych regionu Warmii i Mazur  środki finansowe otrzymane 

z ubezpieczeń społecznych oraz z pomocy społecznej stanowiły 34,7% udziału 

w dochodach ogółem (w kraju wskaźnik ten wynosił średnio 28,3%).  

Zgodnie z art. 13 upd, Program jest finansowany z budŜetu państwa oraz ze środków 

budŜetów gmin, a łączne nakłady finansowe na jego realizację (w latach 2006-2009) 

wyniosą nie mniej niŜ 2.900.000 tys. zł, przy czym planowane środki z budŜetu państwa 

(w budŜetach wojewodów i w rezerwie celowej budŜetu państwa) nie mogą być 

w poszczególnych latach mniejsze niŜ 500.000 tys. zł.  

Na realizację Programu doŜywiania, w 2006 r. ze środków budŜetu państwa wydatkowano 

w kraju ogółem 484.164,3 tys. zł oraz 527.710,1 tys. zł w 2007 r. (wzrost o 9%), zaś w woj. 

warmińsko-mazurskim odpowiednio 34.360,4 tys. zł i 36.671,3 tys. zł (wzrost o 6,7%).   

3.2. Istotne ustalenia kontroli. 

3.2.1. Wysokość zgłoszonych przez gminy potrzeb 
finansowych z budŜetu państwa na realizację Programu 
oraz stopień ich zaspokojenia  

W latach 2006-2007 Wojewoda Warmińsko-Mazurski zapewnił wszystkim 116 gminom 

w województwie środki z budŜetu państwa na realizację Programu, w wielkościach 

zgłoszonych przez gminy. Ustalenia kontroli wykazały, Ŝe Wydział Polityki Społecznej 

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (realizujący zadania wojewody 

określone w Programie) przekazywał corocznie gminom informacje o terminach składania 

do Urzędu  wniosków o dotację, a takŜe określił, jakie dane powinny zawierać wnioski, 

zgodnie z postanowieniami § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. 

w sprawie realizacji Programu („rozporządzenie RM”). Zwracano równieŜ uwagę 

                                                 
18 Ustawowa granica ubóstwa – jest to kwota, która zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej 

uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pienięŜnego.   
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na uzasadnienia udziału środków własnych gmin w kosztach realizacji Programu oraz 

uchwały rady gminy w sprawach związanych z doŜywianiem, w tym o podniesieniu 

powyŜej 150% kryterium dochodowego. W 2006 r. kryterium dochodowe do 200% 

podniosły dwie gminy, a w 2007 r. dziewięć gmin.     

Wnioski gmin o dotacje były przez Wydział rzetelnie weryfikowane, a w przypadkach 

stwierdzenia w nich braków lub błędów (10 wniosków w 2006 r. i 11 w 2007 r.), 

wyegzekwowano od gmin przesłanie uzupełniających danych lub dokonania ich korekt.  

Stwierdzono, Ŝe 60 gmin w 2006 r. oraz 75 w 2007 r. we wnioskach uzasadniało 

zwiększenie udziału dotacji, zachowując przy tym minimalny, 20% udział własnych 

środków w planowanych kosztach realizacji Programu, wynikający z art. 14 ust. 2 upd. 

Wskazywano głównie na trudną sytuację finansową gminy oraz znaczną liczbę osób 

wymagających pomocy w doŜywianiu, w związku z wysokim poziomem bezrobocia 

na terenie gminy.  

Na podstawie zgłoszonych potrzeb 116 gmin o dotację oraz uwzględniając kryteria 

określone w § 8 rozporządzenia RM, na realizację Programu w województwie z budŜetu 

państwa przeznaczono: w 2006 r. środki w łącznej wysokości 34.380,9 tys. zł, z tego kwotę 

9.072,0 tys. zł określoną w ustawie budŜetowej na 2006 r., 25.250,4 tys. zł z rezerwy 

celowej oraz  58,5 tys. zł ze środków przeniesionych z innych rozdziałów w ramach działu 

852 budŜetu Wojewody, a w 2007 r. odpowiednio 36.688,0 tys. zł, 12.096,0 tys. zł,  

19.517,0 tys. zł z rezerwy celowej oraz 5.075,0 tys. zł.  

Udział dotacji przeznaczonej na utworzenie lub doposaŜenie punktów przygotowywania 

i wydawania posiłków oraz na dowóz posiłków stanowił w latach 2006-2007 odpowiednio 

5,8% oraz 8,1% ogółu dotacji, co spełniało wymogi § 10a rozporządzenia RM w sprawie 

realizacji Programu.   

Zgodnie z art. 14 ust. 4 upd,  przyznane poszczególnym gminom województwa kwoty 

dotacji były określane w porozumieniach między Wojewodą, a organem wykonawczym 

gminy (wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta). Porozumienia zawarto w wymaganych 

terminach (do końca lutego danego roku), określając w nich przeznaczenie dotacji 

oraz środków własnych gminy (na doŜywianie, utworzenie lub doposaŜenie istniejącego 

punktu przygotowywania i wydawania posiłków oraz dowóz posiłków).  

W 2006 r. z ogólnej kwoty dotacji określonej w porozumieniach z wszystkimi 

116 gminami, 32.392,9 tys. zł (94,2% ogółu dotacji) przeznaczono na doŜywianie,           

1.920,2 tys. zł (5,6%) na utworzenie lub doposaŜenie punktów Ŝywieniowych i  67,8 tys. zł 

(0,2%) na dowóz posiłków, a w 2007 r. odpowiednio na te cele 33.709,7 tys. zł (91,9%),           

2.883,4 tys. zł (7,9%) oraz 94,9 tys. zł (0,2%).          

Kontrolowane gminy rzetelnie ustalały potrzeby finansowe na doŜywianie, m.in. 

w oparciu o przewidywaną liczbę osób objętych Programem oraz kalkulację kosztów 
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jego realizacji. Wnioski gmin o przyznanie dotacji zawierały wszystkie dane wymagane 

§ 8 rozporządzenia RM, a takŜe uzasadnienie wysokości udziału środków własnych 

w koszcie realizacji Programu i były terminowo przesłane do Urzędu Wojewódzkiego. 

Ostateczne kwoty otrzymanej, w latach 2006-2007, dotacji na realizację Programu były 

zgodne z wnioskowanymi przez kontrolowane gminy i wyniosły 4.876,2 tys. zł w 2006 r. 

(14,2% ogółu dotacji) oraz 4.832,1 tys. zł (13,2%).  

Środki z budŜetu państwa prawidłowo ujmowano w budŜetach gmin na poszczególne lata.     

3.2.2. Wykorzystanie środków z budŜetu państwa oraz 
środków własnych gmin na realizację zadań 
określonych w Programie  

NIK pozytywnie ocenia, Ŝe z przyznanej w latach 2006-2007 wszystkim 116 gminom 

województwa dotacji w łącznej wysokości 71.068,9 tys. zł, wykorzystano ogółem 

71.031,7 tys. zł, tj. 99,95%.  

Niewykorzystane w 2006 r. dotacje w łącznej kwocie 20,5 tys. zł zwróciło do budŜetu 

państwa  osiem gmin, a w 2007 r. (16,6 tys. zł) dziewięć gmin, w terminie zgodnym 

z art. 144  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. W 2006 r. największą 

kwotę dotacji  (16,1 tys. zł, tj. 78,5% ogółu) zwróciła Gmina Mrągowo, a w 2007 r.      

(11,6 tys. zł, tj. 70%) Miasto Olsztyn.  

W 2006 r. na realizację Programu w województwie wydatkowano 44.946,4 tys. zł, 

w tym 34.360,4 tys. zł (76,4%) z dotacji budŜetu państwa oraz 10.586,0 tys. zł (23,6%) 

ze środków własnych gmin, a w 2007 r. odpowiednio 48.341,6 tys. zł, 36.671,3 tys. zł 

(75,9%) oraz 11.670,3 tys. zł (24,1%). W badanych latach, wydatki poniesione 

na doŜywianie na wsi stanowiły 51,9% oraz 51,5% ogólnego kosztu realizacji Programu.   

Łączny koszt realizacji Programu w województwie w 2007 r. był o 7,6% wyŜszy 

od wykonanego w 2006 r., w tym dotacji o 6,7%, a środków własnych gminy o 10,2%. 

Zwiększyły się wydatki na: posiłki (o 3,5%), świadczenia pienięŜne (zasiłki celowe) 

na zakup posiłku i Ŝywności (o 8,1%), utworzenie lub doposaŜenie punktów 

przygotowywania lub wydawania posiłków  (o 42,1%) oraz dowóz posiłków (o 69,6%), 

zmniejszyły się natomiast wydatki na świadczenia rzeczowe (o 28,8%).     

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie, pod względem legalności, ocenia wykorzystanie 

dotacji z budŜetu państwa oraz własnych środków finansowych gmin na realizację 

Programu.  

W latach 2006-2007 wszystkie 116 gmin w woj. warmińsko-mazurskim, zgodnie 

z przeznaczeniem określonym w porozumieniach, środki te w łącznej wysokości  
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93.288,0 tys. zł (w tym 71.031,7 tys. zł dotacji oraz 22.256,3 tys. zł środków własnych) 

wykorzystały na: 

− doŜywianie w formie posiłków, wydatkując na ten cel łącznie 46.039,7 tys. zł 

(49,4% ogółu środków), 

− zasiłki celowe na zakup posiłku lub Ŝywności – 39.228,3 tys. zł (42,0%),  

− utworzenie nowych i doposaŜenie istniejących punktów przygotowywania 

lub wydawania posiłków – 6.332,4 tys. zł (6,8%), 

− świadczenia rzeczowe w postaci produktów Ŝywnościowych – 962,7 tys. zł (1,0%), 

− dowóz posiłków – 177,4 tys. zł (0,2%), 

− inne koszty – 547,5 tys. zł (0,6%), które dotyczyły głównie kosztów utrzymania 

bazy Ŝywieniowej w szkołach, w tym m.in. wynagrodzenia osób zajmujących się 

przygotowywaniem i wydawaniem posiłków.  

W badanym okresie uruchomiono ogółem 74 nowe punkty Ŝywieniowe, w tym 52 stołówki. 

Objęte kontrolą gminy, na realizację Programu w tym okresie wydatkowały natomiast 

ogółem 12.576,1 tys. zł, w tym 9.708,3 tys. zł (77,2%) z dotacji budŜetu państwa 

i 2.867,9 tys. zł (22,8%) ze środków własnych. Udziały dotacji oraz środków własnych 

gmin były zgodne z art. 14 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu Programu. 

Dotację oraz środki własne gminy wykorzystały zgodnie z przeznaczeniem na19: 

− doŜywianie (we wszystkich 10 gminach), wydatkując na ten cel 6.355,0 tys. zł 

(50,5% ogółu środków), 

− zasiłki celowe (w 10 gminach) na zakup posiłku lub Ŝywności - 5.319,3 tys. zł 

(42,3%), 

− doposaŜenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków       

(w ośmiu gminach) – 716,1 tys. zł (5,7%), 

− świadczenia rzeczowe w postaci produktów Ŝywnościowych (tylko w gminie 

Kętrzyn) – 59,0 tys. zł (0,5%),   

− dowóz posiłków (Morąg) – 8,7 tys. zł (0,1%), 

− inne koszty (Kętrzyn) – 118,0 tys. zł (0,9%). 

 

                                                 
19 Zestawienie wykorzystania przez 10 kontrolowanych gmin środków z budŜetu państwa i własnych 

na realizację Programu w latach 2006-2007 stanowi załącznik nr 5.2. do Informacji.  
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Wysokość wydatków, w tym dotacji i środków własnych gmin na realizację Programu 

w latach 2006-2007 w województwie i kontrolowanych gminach przedstawia poniŜszy 

wykres. 

34 360 401

10 585 989

36 671 280

11 670 376

4 876 205

1 405 524

4 832 108

1 462 316

     2006          2007          2006          2007     

województwo kontrolowane gminy

Dotacja celowa Środki własne

w zł

 
Strukturę wydatków na realizację Programu w latach 2006 – 2007 w kontrolowanych 

gminach na tle woj. warmińsko-mazurskiego przedstawiają wykresy na str. 19-20.  

 

kontrolowane gminy 

Dowóz posiłków 
0,07% 

Zasiłek celowy 
42,30% 

Utworzenie punktów wraz z 
doposaŜeniem 

5,69% 

Inne koszty 
0,94% 

Świadczenie rzeczowe 
0,47% 

DoŜywianie 
50,53% 
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Objęte kontrolą ośrodki pomocy społecznej zapewniły szkołom prowadzącym 

doŜywianie środki pienięŜne na bieŜące finansowanie kosztów tej działalności. NaleŜne 

poszczególnym placówkom środki były comiesięcznie (na podstawie rachunków, 

not księgowych i faktur) przekazywane przez ośrodki pomocy społecznej na ich rachunki 

bankowe. Dokumenty rozliczeniowe zawierały liczbę uczniów doŜywianych, stawkę 

za jeden posiłek, liczbę wydanych posiłków w okresie rozliczeniowym oraz kwoty 

do zapłaty.  

Jedynie w GOPS w Janowcu Kościelnym kontrola ujawniła nie w pełni rzetelną 

weryfikację tych dokumentów, sporządzonych przez Zespół Szkół w tej miejscowości, 

zwłaszcza w odniesieniu do danych dotyczących rzeczywistej liczby dni nauki oraz liczby 

wydawanych posiłków. Opłacono bowiem fakturę wystawioną przez tę szkołę 

za doŜywianie uczniów przez 10 dni w 2006 r. oraz 9 dni w 2007 r. w kwotach 

odpowiednio 3.697,20 zł oraz 2.627,20 zł, podczas gdy w tych dniach nie wydawano 

uczniom posiłków.  

Pomimo prawidłowego wykorzystania środków publicznych na realizację Programu 

doŜywiania przez wszystkie kontrolowane gminy, w trzech z nich wydatkowano łącznie      

909,2 tys. zł z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).   

• W Morągu, wszystkie trzy zrealizowane w badanym okresie zamówienia o łącznej 

wartości 347,5 tys. zł na zakup sprzętu kuchennego do szkół i przedszkoli udzielono 

z naruszeniem art. 17 ust. 2 ustawy Pzp. Burmistrz Morąga nie złoŜył bowiem 

oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 

tej ustawy, mimo Ŝe podpisał w imieniu Gminy umowy z wykonawcami wybranymi 

województwo 

DoŜywianie 
49,35% 

Dowóz posiłków 
0,19% 

Świadczenia rzeczowe 
1,03% 

Inne koszty 
0,59% 

Utworzenie punktów wraz z 
doposaŜeniem 

6,79% 

Zasiłek celowy 
42,05% 
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w wyniku przeprowadzenia ww. postępowań. Oświadczenia takiego nie złoŜyła równieŜ 

inspektor ds. finansowych Urzędu Miejskiego, wchodząca w skład komisji przetargowej. 

• W Janowcu Kościelnym,  udzielając zamówienia publicznego o wartości 167,0 tys. zł 

na adaptację pomieszczeń szkolnych na blok Ŝywieniowy w budynku Szkoły 

Podstawowej w Waśniewie-Grabowie, równieŜ naruszono art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, 

bowiem pracownica Urzędu Gminy nie złoŜyła wymaganego oświadczenia, mimo 

iŜ brała udział w tym postępowaniu, na podstawie upowaŜnienia, udzielonego 

przez Wójta Gminy w trybie art. 18 wymienionej ustawy. 

• W Bartoszycach nie przestrzegano obowiązujących wymogów przy wyborze  dostawców 

posiłków do szkół. Stwierdzono bowiem, Ŝe część środków finansowych przeznaczonych 

na doŜywianie w badanym okresie, tj. w 394,7 tys. zł (44,4% ogółu) wydatkowano 

z pominięciem ustawy Pzp, z tego 206,9 tys. zł w 2006 r. (47,4% środków 

wydatkowanych w tym okresie) oraz 187,8 tys. zł (41,6%)  w 2007 r. Wartość tych 

zamówień w 2006 r. przekraczała równowartość 6.000 euro, a w 2007 r. – 14.000 euro, 

a więc w myśl art. 4 pkt 8 ww. ustawy gmina była zobowiązana do jej stosowania 

przy wyborze dostawców zgodnie z wymogami art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 3  

ustawy Pzp. 

W myśl art. 17 ust. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, niezłoŜenie przez członka komisji przetargowej (lub inną osobę występującą 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w imieniu zamawiającego) oświadczeń 

wymaganych ustawą Pzp, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie 

z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest równieŜ udzielenie 

zamówienia wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w ustawie Pzp.                       

3.2.3. Organizacja doŜywiania oraz warunki sanitarne bazy 
Ŝywieniowej    

W badanym okresie we wszystkich kontrolowanych gminach organizacją doŜywiania 

w ramach Programu zajmowały się ośrodki pomocy społecznej, które otrzymywały środki 

finansowe (dotacje i własne gmin), w terminach umoŜliwiających bieŜące finansowanie 

zadań określonych w Programie. Kierownicy tych jednostek zostali teŜ upowaŜnieni przez 

wójtów (burmistrzów) do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia w zakresie 

doŜywiania, w tym do wydawania decyzji administracyjnych. 

DoŜywianie prowadzono we wszystkich 74 placówkach szkolnych kontrolowanych 

gmin,  z których 44 (59,5%) posiadały pełną własną bazę Ŝywieniową (kuchnie i stołówki),         

20 (27,0%) dysponowało tylko stołówkami lub innymi pomieszczeniami 

do przygotowywania i wydawania posiłków (głównie kanapek), a w 10 szkołach (13,5%) 
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nie było jakiejkolwiek bazy Ŝywieniowej. Brak bazy Ŝywieniowej wystąpił w szkołach 

zlokalizowanych na terenach wiejskich w trzech gminach, tj. w Morągu - w pięciu szkołach 

(spośród 16), Mrągowie – trzech szkołach (na 5) oraz Węgorzewie – dwóch (na 9). 

W trzech skontrolowanych gminach, w realizacji doŜywiania uczniów korzystano teŜ 

z usług innych podmiotów, niebędących jednostkami organizacyjnymi gmin: 

• W Pasłęku – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej corocznie zawierał umowy 

z jednym z barów w Pasłęku na dostawę gorących posiłków do dwóch szkół 

podstawowych na terenach wiejskich. 

• W Bartoszycach – na podstawie umów zawartych przez Wójta z  trzema firmami 

świadczącymi usługi gastronomiczne, które w bazach Ŝywieniowych szkół 

(przekazanych im w uŜyczenie na czas obowiązywania umowy) przygotowywały 

i wydawały gorące posiłki uczniom we wszystkich dziewięciu szkołach na obszarze 

gminy. 

• W Działdowie – wszystkie z 10 szkół zaopatrywały się w zupy w trzech punktach 

gastronomicznych, gdyŜ Ŝadna z nich nie miała własnej kuchni, umoŜliwiającej 

przygotowanie posiłków we własnym zakresie. 

Ponadto w gminie Gronowo Elbląskie w 2006 r. zorganizowano 45 osobom samotnym, 

chorym i niepełnosprawnym gorące posiłki, które były przygotowywane i dowoŜone 

przez bar w Nowym Dworze Elbląskim. 

W kontrolowanych ośrodkach pomocy społecznej, decyzję o udzieleniu pomocy 

w doŜywianiu dzieci do lat 7, młodzieŜy szkolnej oraz osób i rodzin znajdujących się 

w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, podejmowano główne 

na podstawie wniosków zainteresowanych osób. W badanym okresie złoŜyli oni ogółem 

28.194 wnioski, które zostały rzetelnie rozpatrzone. Pracownicy socjalni ośrodków pomocy 

społecznej w kaŜdym przypadku  przeprowadzili wymagane art. 106 ust. 4 ustawy 

o pomocy społecznej wywiady środowiskowe, które w odniesieniu do 28.130 wniosków 

(99,8%) potwierdziły zasadność przyznania pomocy w ramach Programu, zaś 64 wnioski 

rozpatrzono negatywnie z powodu niespełnienia przez wnioskodawcę kryterium 

dochodowego. Odmowy udzielenia pomocy wystąpiły w sześciu ośrodkach pomocy 

społecznej (Kętrzynie, Korszach, Morągu, Mrągowie, Pasłęku i  Węgorzewie).   

We wszystkich skontrolowanych ośrodkach pomocy społecznej dokonano analizy  

postępowań administracyjnych (co najmniej po 60 w kaŜdej jednostce). Nieprawidłowości 

stwierdzono tylko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie, a dotyczyły one 

sposobu przeprowadzania wywiadów środowiskowych, stanowiących podstawę wydania 

decyzji przyznającej pomoc w zakresie doŜywiania. W 51 przypadkach (85% 

analizowanych postępowań) wywiady przeprowadzono bowiem w siedzibie GOPS, zamiast 

w miejscu zamieszkania lub pobytu wnioskodawcy. Naruszało to postanowienia § 2 ust 3 
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rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego20. Według wyjaśnień pracowników socjalnych 

GOPS, od czasu przeprowadzenia wcześniejszego wywiadu w tych przypadkach, sytuacja 

materialno-finansowa wnioskodawców była im dobrze znana i nie uległa zmianie.     

W siedmiu gminach dyrektorzy przedszkoli i szkół nie skorzystali z posiadanych 

uprawnień, wynikających z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji 

Programu, do zgłoszenia właściwym ośrodkom pomocy społecznej dzieci i uczniów 

wymagających pomocy w formie posiłku.  

W ocenie NIK, świadczy to nie tylko o zbyt małym zainteresowaniu dyrektorów szkół 

problematyką związaną z doŜywianiem uczniów w kierowanych przez nich 

placówkach, ale równieŜ o niewystarczającym stopniu upowszechnienia Programu 

w szkołach, zwłaszcza przez wójtów, będących ich organami prowadzącymi.     

Uprawnienia w tym zakresie wykorzystywali tylko dyrektorzy szkół w trzech gminach 

(Gronowo Elbląskie, Mrągowo i Pasłęk), którzy w badanym okresie zgłosili do ośrodków 

pomocy społecznej łącznie 109 uczniów wymagających takiej pomocy. W wyniku 

przeprowadzonych wywiadów środowiskowych, z doŜywiania skorzystało z tej grupy 

99 uczniów, gdyŜ rodziny pozostałych 10 uczniów nie spełniały kryterium dochodowego.  

NIK pozytywnie ocenia udzielanie pomocy w doŜywianiu z własnej inicjatywy 

ośrodków pomocy społecznej.  

Działania w tym zakresie polegały m.in. na propagowaniu Programu przez pracowników 

ośrodków pomocy społecznej w trakcie wywiadów środowiskowych, przeprowadzanych 

w związku z wnioskami o inne świadczenia. W latach 2006–2007 działania takie 

podejmowano w siedmiu skontrolowanych ośrodkach (w Bartoszycach, Gronowie 

Elbląskim, Kętrzynie, Korszach, Morągu, Pasłęku i Węgorzewie), a w ich wyniku 

przyznano pomoc w doŜywianiu odpowiednio 1.231 oraz 1.224 osobom. Najwięcej 

przypadków udzielenia pomocy w doŜywianiu z własnej inicjatywy ośrodków pomocy 

społecznej miało miejsce w MOPS w Korszach – przyznano ją  868 osobom w 2006 r. 

i 835 w 2007 r. oraz w M-GOPS w Pasłęku – odpowiednio 341 i 327 osób.    

NIK pozytywnie ocenia równieŜ, pod względem legalności, proces wydawania 

przez kierowników ośrodków pomocy społecznej decyzji administracyjnych 

o przyznaniu pomocy w  ramach Programu.  

Analiza 641 postępowań zakończonych wydaniem ww. decyzji (2,1% ogółu wydanych 

przez kontrolowane ośrodki pomocy społecznej w badanym okresie) wykazała bowiem 

m.in., Ŝe: 

                                                 
20 Dz. U. Nr 77, poz. 672 
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• 634 decyzje (98,9% analizowanych) wydano bez zbędnej zwłoki (w okresie do 30 dni 

od daty złoŜenia wniosków o pomoc), tj. zgodnie z jednomiesięcznym terminem 

załatwienia spraw, określonym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Przekroczenia tego terminu miały miejsce w MOPS w Morągu 

i dotyczyło trzech decyzji (5% badanych), które wydano po upływie 39, 42 i 63 dni 

od daty złoŜenia wniosków, przy czym nie poinformowano pisemnie 

wnioskodawców o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy, 

do czego zobowiązywał art. 36 § 1 Kpa, a takŜe w GOPS w Kętrzynie, gdzie wydano 

cztery decyzje (6,7% badanych) po upływie 38 - 54 dni.     

• 618 decyzji (96,4%) spełniało wszystkie wymogi art. 107 Kpa, gdyŜ zawierały m.in. 

podstawę prawną, uzasadnienie prawne i faktyczne oraz pouczenie o moŜliwości 

odwołania. Nieprawidłowości w tym zakresie wystąpiły w GOPS w Działdowie, 

gdzie w 18 decyzjach (30% badanych) zamieszczono niewłaściwą podstawę prawną 

(w dwóch powołano się na nieobowiązujący akt prawny, a w 16 błędnie wykazano 

oznaczenia przepisów ustawy o ustanowieniu Programu) oraz w M-GOPS 

w Węgorzewie,  poniewaŜ w pięciu decyzjach (8% badanych) w uzasadnieniu 

prawnym błędnie podano wysokość kryterium dochodowego (100% zamiast 150%).        

W badanym okresie wystąpił tylko jeden przypadek (w GOPS w Kętrzynie) wniesienia 

odwołania od decyzji przyznającej zasiłek celowy na zakup Ŝywności. Odwołanie 

dotyczyło wysokości kwoty tego zasiłku, która zdaniem skarŜącego była za niska. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie uchyliło decyzję w całości, z powodu 

niewystarczającego uzasadnienia przyznanej wysokości zasiłku i przekazało ją 

do ponownego rozpatrzenia. Kierownik GOPS, po rozpatrzeniu sprawy wydał decyzję, 

w której wysokość zasiłku pozostała bez zmian. 

Odnotowania wymaga równieŜ, Ŝe w latach 2006-2007 nie wystąpiły skargi i wnioski 

na działalność kontrolowanych gmin i ośrodków pomocy społecznej w zakresie objętym 

kontrolą.    

Jednym z celów Programu jest długofalowe działanie w zakresie poprawy zdrowia dzieci 

i młodzieŜy, poprzez ograniczenie zjawiska niedoŜywienia (art. 2 pkt 2 upd). 

We wszystkich 10 skontrolowanych gminach w badanym okresie nie organizowano jednak 

doŜywiania uczniów w czasie przerw wakacyjnych, a w pięciu równieŜ  podczas ferii 

zimowych.  

Niepodjęcie doŜywiania w ww. okresach wyjaśniano głównie: 

− przeprowadzaniem (w czasie wakacji) bieŜących remontów w szkołach, w tym 

takŜe bloków Ŝywieniowych, 

− przyznawaniem opiekunom prawnym uczniów zasiłków celowych na zakup 

Ŝywności, a takŜe pomocy Ŝywnościowej z Europejskiego Programu PEAD,  
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− brakiem zainteresowania lub zbyt małą liczbą chętnych uczniów do doŜywiania, 

w tym powodu ich wyjazdu poza teren gminy, 

− trudnościami organizacyjnymi w dowoŜeniu uczniów z rozproszonych 

miejscowości do ewentualnie czynnej w okresie wakacji stołówki szkolnej, 

− organizowaniem dzieciom i uczniom w okresie wakacyjnym róŜnych form 

wypoczynku (w tym bezpłatnych kolonii), w ramach których są oni objęci 

bezpłatnym doŜywianiem.      

Z uzyskanych, w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, informacji od właściwych 

terytorialnie powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych („PSS-E”) wynika m.in., 

Ŝe w latach 2006-2007 kontrolami w zakresie warunków sanitarno-higienicznych 

(co najmniej jeden raz w roku) objęto wszystkie 44 placówki szkolne posiadające własne 

bazy Ŝywieniowe, tj. kuchnie i stołówki. Stwierdzone przez PSS-E nieprawidłowości 

i uchybienia w zakresie sanitarnym i higienicznym bazy Ŝywieniowej (dotyczące m.in. 

wyeksploatowanych, zniszczonych lub braku niektórych wymaganych urządzeń 

chłodniczych oraz sprzętu kuchennego, a takŜe wyposaŜenia w inne urządzenia 

(wentylatory, stanowiska do mycia naczyń, szafki, itp.) były przez kontrolowane jednostki 

na bieŜąco usuwane, w tym m.in. w ramach środków finansowych na doposaŜenie punktów 

Ŝywieniowych. Podobnie, kontrolowane placówki szkolne wykonywały w pełni zalecenia 

inspekcji sanitarnej, dotyczące poprawy stanu technicznego pomieszczeń kuchenno-

magazynowych, co potwierdzały rekontrole PSS-E.  

W szkołach czterech gmin, tj. Gronowa Elbląskiego (we wszystkich czterech placówkach), 

Działdowa (w trzech), Janowca Kościelnego (w dwóch) oraz Pasłęka  (w jednej), PSS-E 

zwracała uwagę na nieprawidłowe rozmieszczenie pomieszczeń w bazach Ŝywieniowych 

szkół, a takŜe brak wydzielonych miejsc składowania środków spoŜywczych, wskazując 

jednocześnie, Ŝe poprawa w tym zakresie jest moŜliwa poprzez modernizację budynków 

oświatowych. Dotychczas w pełni rozwiązano ten problem (równieŜ w ramach Programu 

ze środków na utworzenie lub doposaŜenie punktów Ŝywieniowych) w Janowcu 

Kościelnym, Działdowie i Pasłęku, zaś wójt gminy Gronowo Elbląskie poczynił starania 

o środki finansowe na modernizację budynków szkolnych. 

3.2.4. Formy pomocy realizowanej w ramach Programu oraz 
jej zakres   

W badanym okresie głównymi formami pomocy w ramach Programu, zarówno w skali 

województwa, jak i w kontrolowanych gminach były posiłki oraz zasiłki celowe na zakup 

posiłku lub Ŝywności.  

Według sprawozdań przekazanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego 

Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej („Ministrowi PiPS”), w województwie w 2007 r. 

w porównaniu do 2006 r. odnotowano m.in. zmniejszenie liczby uczniów objętych 
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posiłkiem i zasiłkiem celowym oraz dzieci do lat 7 objętych zasiłkiem celowym, wzrosła 

natomiast liczba dzieci oraz pozostałych osób korzystających z posiłku. I tak w przypadku: 

• posiłku (realizowano we wszystkich 116 gminach) - wzrosła liczba dzieci do lat 7     

z 6.408 do 7.015 (o14,6%) oraz pozostałych osób z 2.848 do 3.177 (o 11,6%), 

zmniejszyła się natomiast liczba uczniów z 66.122 do 54.785 (o 11,1%), 

• zasiłku celowego (116 gmin) – zmniejszyła się liczba dzieci z 17.486 do 14.943      

(o 14,6%), uczniów z 25.825 do 24.068 (o 6,8%) oraz pozostałych osób z 63.390 

do 60.098 (o 5,2%), 

• świadczeń rzeczowych (28 gmin) - zmniejszyła się liczba dzieci z 1.769 do 1.115   

(o 3,7%), uczniów z 4.562 do 3.426 (o 25,0%) i pozostałych osób z 7.885 do 6.230   

(o 21,0%). 

Wymienionymi formami pomocy objęto łącznie 122.172 dzieci i uczniów w 2006 r. 

oraz 105.407 w 2007 r., tj. 47,6% oraz 42,1% ogólnej ich liczby w województwie, w tym 

z posiłku skorzystało odpowiednio 72.530 oraz 61.800 dzieci i uczniów (28,2% oraz 24,7% 

w województwie).      

W kontrolowanych gminach, w 2007 r. w porównaniu z 2006 r., zmniejszeniu uległa 

liczba osób, które skorzystały z posiłku i zasiłku celowego, tj.:       

− z 8.404 do 8.036 liczba osób ogółem korzystających z posiłku (o 4,4%), w tym 

dzieci do 7 roku Ŝycia z 1.195 do 1.109 (o 7,2%), uczniów z 7.078 do 6.880 

(o 2,8%) oraz  pozostałych osób z 131 do 47 (o 64,1%), 

− z 17.422 do 14.904 korzystających z zasiłku celowego ogółem (o 14,5%), w tym 

dzieci do lat 7 z 3.234 do 2.690 (o 16,8%) oraz pozostałych osób z 10.634 do 8.661 

(o 18,6%). Liczba uczniów korzystających z tej formy pomocy nie ulegała zmianie 

i wynosiła w badanym okresie 3.554.  

Według wyjaśnień kierowników  kontrolowanych jednostek, powyŜszy stan 

był spowodowany głównie: 

− poprawą sytuacji materialnej rodzin objętych wcześniej pomocą w zakresie 

doŜywiania, w związku z czym przestali oni spełniać wymogi kryterium 

dochodowego, 

− malejącą liczbą dzieci do 7 lat, a takŜe uczniów w szkołach, 

− podjęciem pracy przez bezrobotnych (w tym za granicą), a tym samym 

ich rezygnacją z pomocy w formie zasiłków celowych.  

W poszczególnych gminach znacznie zróŜnicowany był koszt jednostkowy zarówno 

posiłku, jak i zasiłku celowego21. I tak m.in.:  

                                                 
21 Patrz załącznik nr 5.2 do Informacji 
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• W 2006 r. koszt jednego posiłku wahał się od 1,68 zł w gminie Mrągowo do 4,32 zł 

w gminie Morąg, a w 2007 r. odpowiednio od 1,85 zł do 5,11 zł w tych gminach. 

Wynikało to głównie ze stosowania w gminach róŜnych form posiłku (całodzienne 

wyŜywienie, pełny obiad, jedno danie gorące, mleko, bułki, kanapki). Na przykład 

w gminie Mrągowo, 74% wszystkich posiłków stanowiło tylko jedno danie gorące 

lub kanapki, zaś w gminie Morąg,  75% ogółu posiłków stanowiło całodzienne 

wyŜywienie lub pełny obiad.  

• Miesięczna wysokość jednego zasiłku celowego wynosiła natomiast w 2006 r. 

od 40,10 zł w Pasłęku do 183,00 zł w Janowcu Kościelnym, a w 2007 r. odpowiednio 

od 49,87 zł do 236,10 zł. Wynikało to głównie ze zróŜnicowania sytuacji materialnej 

osób i rodzin objętych tą formą pomocy, przy czym niŜsze kwoty zasiłku przyznawano 

na zakup gotowego posiłku, zaś wyŜsze na zakup Ŝywności.    

Liczbę dzieci do lat 7, uczniów oraz pozostałych osób (znajdujących się w sytuacjach 

wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej), objętych poszczególnymi formami 

pomocy w zakresie doŜywiania w kontrolowanych gminach na tle woj. warmińsko-

mazurskiego przedstawiają następujące wykresy:                   

1 195

7 078

131

1 109

6 880

47

3 234

3 554

10 634

2 690

3 553

8 661

252772

2 129

219762

2 227

2006 2007 2006 2007 2006 2007

POSIŁEK ZASIŁEK CELOWY (ŚWIADCZENIE
PIENIĘśNE)

ŚWIADCZENIE RZECZOWE

kontrolowane gminy

Dzieci Uczniowie Pozostałe osoby
 



WaŜniejsze wyniki kontroli 

28  

6 408

66 122

2 848

7 015

54 785

3 177

17 486

25 825

63 390

14 943

24 068

60 098

1 769
4 562

7 885

1 115
3 426
6 230

2006 2007 2006 2007 2006 2007

POSIŁEK ZASIŁEK CELOWY (ŚWIADCZENIE
PIENIĘśNE)

ŚWIADCZENIE RZECZOWE

województwo

Dzieci Uczniowie Pozostałe osoby
 

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia nieobjęcie Programem części  

absolwentów gimnazjów w ośmiu gminach (80%), którzy kontynuowali naukę.          

W myśl art. 3 pkt. 1 lit. b upd, pomoc w zakresie doŜywiania przysługuje uczniom do czasu 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W gminach tych dotyczyło to ogółem 

263 absolwentów, którzy podczas uczęszczania do gimnazjum korzystali z doŜywiania 

w ramach Programu, w tym 72 absolwentów z gminy Działdowo, 63 z Pasłęka, 

43 z Janowca Kościelnego, po 23 z  Korsz i w Morąga, 11  z Mrągowa, 12 z Gronowa 

Elbląskiego oraz 9 z Bartoszyc. Po ujawnieniu tego zjawiska, jeszcze w toku kontroli NIK:  

− M-GOPS w Pasłęku dokonał szczegółowego rozeznania (poprzez wywiady 

środowiskowe w rodzinach absolwentów gimnazjum), w związku z czym 

15 absolwentów gimnazjum kontynuujących naukę objęto pomocą w formie zasiłku 

celowego i 18 doŜywianiem o łącznej wartości 10.580 zł, 

− GOPS w Działdowie ustalił, Ŝe spośród 72 absolwentów gimnazjum, 52 kontynuuje 

naukę i w związku z tym rozpoczęto przeprowadzanie  wywiadów środowiskowych, 

− GOPS w Janowcu Kościelnym ustalił Ŝe z 43 absolwentów gimnazjum, nadal uczy się  

38, w stosunku do których zaplanowano „z urzędu” dalsze działania, w celu udzielenia 

im ewentualnej pomocy w zakresie doŜywiania.   

Nieobjęcie pomocą uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, kierownicy wymienionych 

ośrodków pomocy społecznej wyjaśniali głównie brakiem wniosków ze strony rodziców 

(opiekunów prawnych) o udzielenie pomocy tym uczniom, a takŜe przeoczeniem ze strony 

pracowników socjalnych. W ocenie NIK, wyjaśnień tych nie moŜna w pełni uznać 
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za zasadne, gdyŜ wskazują one na nierzetelne wywiązywanie się przez ośrodki pomocy 

społecznej z przypisanych im zadań w zakresie realizacji  Programu, a zwłaszcza brak 

współdziałania z dyrektorami gimnazjów odnośnie dalszych losów absolwentów tych szkół, 

którzy wcześniej korzystali z doŜywiania.   

ZastrzeŜenia NIK dotyczyły równieŜ niezapewnienia w części szkół 

kontrolowanych gmin doŜywiania uczniów w formie gorących posiłków.  

Stan ten stwierdzono w niektórych szkołach (głównie na terenach wiejskich) w czterech 

gminach, gdzie uczniowie otrzymywali posiłki w formie kanapek/bułek oraz owoców 

i napojów, a w jednej gminie takŜe w postaci słonych paluszków i chipsów oraz słodyczy 

(m.in. batony, cukierki, czekoladki, lizaki, guma do Ŝucia). DoŜywianie w formie 

kanapek/bułek, owoców i napojów miało miejsce w gminach: 

• Morąg – w pięciu  szkołach (w tym w czterech na wsi), spośród 13 na terenie gminy 

i objęto nią  267 uczniów w 2006 r. (19,3% ogółu uczniów doŜywianych) i 242 

w 2007 r. (16,7%), 

• Węgorzewo – w dwóch szkołach wiejskich (spośród siedmiu), obejmując tą formą  

235 uczniów (39,0% ogółu uczniów) w 2006 r. oraz 197 (33,5%) w 2007 r., 

• Mrągowo – w trzech szkołach (na pięć) dla 136 uczniów (28,0%) w 2006 r. 

i 135 (31,1%) w 2007 r., 

• Działdowo – we wszystkich 10 szkołach na posiłki w postaci kanapek, którymi objęto 

359 uczniów w 2006 r. (50,7% ogółu uczniów) oraz 400 uczniów (58,1%) w 2007 r. 

wydatkowano  250,2 tys. zł w 2006 r. oraz 217,6 tys. zł w 2007 r., co stanowiło 

odpowiednio 95,3% i 88,5% ogółu wydatków na doŜywianie. W gminie tej          

doŜywianie gorącymi posiłkami, realizowane w 2006 r. w pięciu szkołach, 

a od listopada 2007 r. w kolejnych czterech szkołach, ograniczono wyłącznie do zup, 

wydawanych uczniom tylko trzy razy w tygodniu. W pozostałe dni uczniowie ww. szkół 

otrzymywali kanapki, bułki, jogurty, sok oraz słodycze. Na zakup zup wydatkowano 

w 2006 r. zaledwie    12,4 tys. zł (4,7% ogółu wydatków szkół na posiłki), a w 2007 r. – 

28,2 tys. zł (11,5%). Kontrola wykazała ponadto, Ŝe w badanym okresie, ze środków 

na doŜywianie uczniów, szkoły sfinansowały zakupy słodyczy (m.in. batonów, 

cukierków, czekoladek, ciastek, lizaków, gum do Ŝucia) oraz słonych paluszków 

i chipsów, za łączną kwotę 66,1 tys. zł, co stanowiło 13% ogółu wydatków 

na doŜywianie. 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty („Kurator”), w informacji przedłoŜonej NIK, 

równieŜ uznał za niepokojące zjawisko, Ŝe mimo poprawy, w wielu szkołach jedyną formą 

wydawanych posiłków były kanapki, bułki i napoje, zamiast przynajmniej jednego 

gorącego posiłku. Wizytatorzy z Kuratorium, w takich sytuacjach  sugerowali dyrekcji 
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szkół zapewnienie uczniom gorącego posiłku. Zdaniem Kuratora, Programem objęto 

niewielką liczbę uczniów ponadgimnazjalnych, m.in. z tego względu, Ŝe Program jest 

kierowany do gmin, a organem prowadzącym dla tych szkół są starostowie, którzy 

bezpośrednio nie uczestniczą w jego realizacji.   

W ocenie NIK wskazuje to na potrzebę nawiązania współpracy organów wykonawczych 

gmin ze starostami w celu objęcia Programem większej liczby uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. 

NIK zwraca uwagę, Ŝe podstawowym celem Programu jest m.in. upowszechnianie 

zdrowego stylu Ŝywienia (art. 2 pkt 3 upd),  zaś w myśl  § 2 pkt 1 lit. c uchwały Rady 

Ministrów Nr 95 w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w 2007 r. 

oraz następnych dwóch latach w ramach Programu, powinno dąŜyć się do zwiększania 

liczby wydawanych gorących posiłków.     

Na pozytywną ocenę zasługuje fakt, Ŝe w badanym okresie we wszystkich 

skontrolowanych gminach korzystano z innych form pomocy w zakresie doŜywiania, 

poza określonymi w Programie.  

W większości gmin (70%) korzystano głównie z unijnego programu „Dostarczanie 

Ŝywności dla najuboŜszej ludności  PEAD”, realizowany przez Bank śywności 

w Olsztynie, który przekazywał nieodpłatnie artykuły spoŜywcze organizacjom 

pozarządowym. Organizacje te, na podstawie zgłoszonych przez ośrodki pomocy 

społecznej zapotrzebowań oraz sporządzonych przez nie imiennych list rozprowadzały 

artykuły spoŜywcze wśród osób i rodzin ujętych w tych listach.  

I tak, m.in.: 

− w Pasłęku, w ramach omawianego programu, wydano 4.634 mieszkańcom Gminy 

w 2006 r. oraz 4.779 osobom w 2007 r. Ŝywność (m.in. makarony, mąki, kasze, cukier, 

sery i mleko) o łącznej wartości 773,4 tys. zł, a w Działdowie odpowiednio 

3.044 osobom i 2.412 osobom o wartości 197,6 tys. zł, 

− w Bartoszycach, w kaŜdym z badanych lat, przy współpracy z Bankiem śywnościowym  

wydano 800 osobom łącznie 65,5 ton artykułów spoŜywczych. Ponadto GOPS 

z własnych środków Gminy (poza Programem doŜywiania) przyznał swoim 

podopiecznym zasiłki na zakup Ŝywności na łączną kwotę 423,6 tys. zł,     

− w Węgorzewie, przy współpracy z m.in. Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych 

„Empatia” wydano 2448 osobom róŜne produkty Ŝywnościowe, ze Stowarzyszeniem 

„Caritas” – 969 osobom, a z Kościołem Zielonoświątkowym – 325 osobom. 
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3.2.5.  Monitorowanie oraz sprawozdawczość z realizacji 
Programu  

W ramach monitorowania realizacji Programu, Wydział Polityki Społecznej 

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w latach 2006-2007 skontrolował 

odpowiednio 24 oraz 35 ośrodków pomocy społecznej. W wyniku tych kontroli 

stwierdzono nieprawidłowości odpowiednio w 5 (21%) oraz w 14 (40%) ośrodkach, 

polegające m.in. na: 

− niepodejmowaniu działań na rzecz doŜywiania, głównie w formie ciepłych posiłków, 

części uprawnionych osób, 

− niewykazaniu w informacjach liczby osób w rodzinach, którym przyznano świadczenia, 

− braku umów z placówkami realizującymi doŜywianie. 

We wszystkich przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości, kierowano 

do skontrolowanych jednostek wystąpienia zalecające ich usunięcie.  

NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia pod względem rzetelności sporządzanie 

kwartalnych informacji o realizacji Programu, zarówno w urzędzie wojewódzkim, 

jak i w wi ększości kontrolowanych gmin. Zdaniem NIK, nie odzwierciedlały one 

zwłaszcza faktycznej liczby osób objętych Programem oraz placówek prowadzących 

doŜywianie, co w konsekwencji moŜe w znacznym stopniu utrudniać kształtowanie 

właściwej polityki społecznej państwa w tym zakresie.   

W sprawozdaniu za 2006 r., przekazanym przez Wojewodę Ministrowi PiPS, wykazano 

m.in., Ŝe Programem objęto ogółem 196.295 osób (jako rzeczywistą ich liczbę), w tym 

25.663 dzieci do 7 roku Ŝycia, 96.509 uczniów oraz 74.374 pozostałych osób, podczas gdy 

według jednostkowych informacji gmin, rzeczywista liczba osób wyniosła odpowiednio: 

154.835 (o 41.460 osób mniej), w tym dzieci – 20.384 (o 5.2798 mniej) uczniów – 70,240 

(o 26.269 mniej) i pozostałych osób 67.115 (o 7.279 mniej).  

Kontrola wykazała, Ŝe róŜnice te wynikały z matematycznego podsumowania w Urzędzie 

Wojewódzkim liczby osób korzystających z poszczególnych form pomocy (posiłku, zasiłku 

celowego i świadczenia rzeczowego), zamiast podsumowania danych wykazanych 

w kolumnie sprawozdania, dotyczącej „rzeczywistej liczby osób objętych Programem”, 

ujętych w sprawozdaniach jednostkowych gmin. W sprawozdaniu za 2007 r. przekazanym 

Ministrowi PiPS, nie popełniono juŜ takiego błędu.  

Niewłaściwie teŜ weryfikowano w Urzędzie i bezkrytycznie wykorzystywano 

w sprawozdaniach do Ministra PiPS, inne dane zawarte w informacjach otrzymywanych 

od gmin, przez co były one równieŜ niewiarygodne. Dotyczyło to m.in. kosztu jednego 

zasiłku celowego. W sprawozdaniach do Ministra PiPS wykazano, Ŝe jego przeciętny koszt 

(wyliczony jako iloraz kwoty świadczeń i liczby świadczeń) wynosił 28,10 zł w 2006 r. 
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oraz 24,78 zł w 2007 r., podczas gdy część gmin podawała w informacjach koszt dzienny 

jednego zasiłku celowego (m.in. 1,34 zł w gminie Lelkowo w 2007 r.), a inne gminy koszt 

miesięczny (m.in.  328,0 zł w gminie Stare Juchy w 2007 r.). 

 Niezgodne dane ze stanem faktycznym, dotyczące zwłaszcza rzeczywistej liczby osób 

objętych Programem ogółem (w tym dzieci do lat 7, uczniów i pozostałych osób) 

oraz liczby punktów Ŝywieniowych i placówek realizujących doŜywianie, wykazywane 

w informacjach do wojewody, stwierdzono natomiast w połowie skontrolowanych gmin 

(Bartoszyce, Morąg, Mrągowo, Korsze i Węgorzewo).  

M.in.: 

• W Morągu – w informacjach do wojewody za 2006 r. oraz 2007 r. wykazano, 

Ŝe z posiłku skorzystało ogółem 1.805 dzieci i uczniów, a w 2007 r. – 1.845 dzieci 

i uczniów, podczas gdy faktycznie posiłkiem objętych było w tych latach 1.599 

oraz 1.616 dzieci i uczniów, tj. mniej o 206 oraz 229. Stan ten wynikał z faktu, Ŝe dane 

zawarte w informacjach do wojewody były generowane z systemu informatycznego 

OPIEKA, który zawyŜał faktyczną liczbę osób objętych Programem, gdyŜ podwójnie 

liczył osoby, które w trakcie roku korzystały z posiłku początkowo w przedszkolu 

i następnie w szkole, a takŜe w sytuacji, gdy uczeń przechodził ze szkoły podstawowej 

do gimnazjum. Podobnie w Bartoszycach, w wyniku podwójnego liczenia dzieci 

korzystających z posiłku w przedszkolu, a potem w szkole, w informacjach zawyŜono 

ich liczbę o 41 w 2006 r. oraz o 29 w 2007 r.      

• W Mrągowie – w informacjach z realizacji Programu za lata 2006-2007 wykazywano 

liczbę punktów Ŝywieniowych wynoszącą od 19 do 20, a w przypadku placówek 

prowadzących doŜywianie -  od pięciu do 19, podczas gdy faktycznie w tych latach było 

tylko pięć punktów i placówek Ŝywieniowych. 

• W Korszach – w informacjach do Wojewody wykazano, Ŝe na koniec 2006 r. było 25, 

a na koniec 2007 r. 31 punktów Ŝywieniowych, podczas gdy faktycznie było tylko pięć 

takich punktów. Kierownik MOPS w Korszach wyjaśnił, Ŝe nie posiadał objaśnień 

uzupełniających do formularzy sprawozdawczych, które określały sposób liczenia 

punktów Ŝywieniowych. Zaznaczyć jednak naleŜy, Ŝe kontrola w Urzędzie Wojewódzkim 

wykazała, Ŝe w czerwcu 2006 r. wysłano do wszystkich gmin w województwie takie 

objaśnienia.       

Znaczne rozbieŜności w liczbie dzieci i młodzieŜy szkolnej objętych doŜywianiem 

w formie posiłku w ramach Programu wystąpiły w sprawozdaniach przekazywanych przez 

Wojewodę  Ministrowi PiPS, a danymi przesyłanymi Ministerstwu Edukacji Narodowej 

(MEN) przez Kuratora. I tak, według informacji przekazanej do MEN przez Kuratora, 

w 2006 r. doŜywianiem w formie posiłku objęto w województwie 7.235 dzieci w wieku 

przedszkolnym oraz 48.411 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
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ponadgimnazjalnych, podczas gdy według sprawozdania Wojewody do Ministra PiPS 

tą formą pomocy objęto ogółem  6.408 dzieci do 7 roku Ŝycia (o 827 mniej) oraz 66.122 

uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (o 17.711 więcej). Podobne 

róŜnice wystąpiły w 2007 r., tj. w informacji do MEN wykazano, Ŝe posiłkiem objęto 7.814 

dzieci oraz 47.059 uczniów, a wg informacji do Ministra PiPS, z tej formy pomocy 

skorzystało 7.015 dzieci do lat 7 (o 799 mniej) oraz 54.785 uczniów, tj. o 7.726 więcej.   

RóŜnice te wynikały z niedostatecznego współdziałania Urzędu Wojewódzkiego 

z Kuratorium w zakresie monitorowania danych ujmowanych w ww. sprawozdaniach. 

Analogiczne rozbieŜności w informacjach przekazanych Wojewodzie oraz Kuratorium 

stwierdzono aŜ w dziewięciu skontrolowanych gminach.  

M.in.: 

− w Morągu, w sprawozdaniu przekazanym kuratorium wykazano, Ŝe doŜywianiem 

w formie posiłku w 2006 r. objęto 315 dzieci do lat 7 oraz 1.284 uczniów, a w 2007 r. 

295 dzieci i 908 uczniów, a w sprawozdaniu do Wojewody podano, Ŝe doŜywianiem 

objęto odpowiednio o 105 dzieci i o 102 uczniów oraz o 102 dzieci i o 541 uczniów 

więcej, 

− w Korszach, w informacjach do Wojewody, w porównaniu z danymi do kuratorium, 

w 2006 r.  podano o 93 dzieci i o 187 uczniów więcej, a w 2007 r. odpowiednio więcej 

o 88 dzieci i 259 uczniów. 

Istotną przyczyną rozbieŜności danych, wykazywanych w informacjach do 

Wojewody i Kuratora była niespójność formularzy sprawozdań (informacji) 

o realizacji Programu, co stwarzało gminom trudności interpretacyjne, wynikające 

równieŜ z braku objaśnień do formularzy stosowanych przez Kuratorium.   

Między innymi:   

• W kwartalnych informacjach do Wojewody (Dział I – Informacje ogólne), naleŜało 

m.in. wykazać rzeczywistą liczbę objętych Programem „dzieci do 7 roku Ŝycia”, 

natomiast według formularza do Kuratora Oświaty (Tablica nr 2 - Liczba dzieci 

i młodzieŜy objętych programem z podziałem na typy szkół oraz formę wydawanych 

posiłków) liczbę „dzieci w wieku przedszkolnym”. Sytuacja taka spowodowała, 

Ŝe pracownicy urzędów gmin i ośrodków pomocy społecznej w informacjach 

do Kuratora wykazywali z reguły liczbę dzieci w wieku 3-6 lat, natomiast do Wojewody 

- wszystkie dzieci do 7 roku Ŝycia objęte Programem. 

• Brak objaśnień do sposobu wypełniania formularzy sprawozdań do Kuratora 

powodował, Ŝe gminy wykazywały zazwyczaj uczniów objętych Programem, 

uczęszczających tylko do szkół, dla których organem prowadzącym była dana gmina 
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(tj. podstawowych i gimnazjów), zaś do Wojewody wykazywano równieŜ uczniów 

objętych doŜywianiem uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych.   

Wątpliwości, co do wiarygodności danych przekazywanych MEN miało równieŜ 

Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Z informacji uzyskanej 

w tej jednostce wynika bowiem, Ŝe: 

• Utrudnieniem w zbieraniu danych był fakt, Ŝe dotyczą one roku kalendarzowego, który 

swoim zasięgiem obejmuje dwa półrocza róŜnych lat szkolnych, w związku z czym 

trudno było ustalić faktyczną liczbę dzieci i uczniów korzystających z doŜywiania, gdyŜ 

w trakcie roku kalendarzowego uczniowie zmieniają typ szkoły. Np. w styczniu ten sam 

uczeń jest wykazywany jako uczeń szkoły podstawowej, a we wrześniu jako uczeń 

gimnazjum. Z tych względów uczniowie mogli być liczeni „podwójnie”. 

• W pierwszej informacji do MEN (stan na kwiecień 2006 r.) liczbę szkół 

w województwie określono na podstawie otrzymanych z jednostek samorządu 

terytorialnego (jst) danych, które znacznie róŜniły się od danych zawartych w systemie 

informacji oświatowej. Według sprawozdań jst, w województwie funkcjonowało w tym 

czasie ogółem 977 placówek oświatowych (207 przedszkoli, 452 szkół podstawowych, 

136 gimnazjów i 182 szkoły  ponadgimnazjalne), a wg systemu informacji oświatowej – 

1.459 (222 przedszkola, 559 szkół podstawowych, 276 gimnazjów i 402 szkoły 

ponadgimnazjalne). W kolejnych informacjach do MEN, liczbę placówek określono 

zatem wyłącznie na podstawie ww. sytemu.   
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli  

4.1. Przygotowanie kontroli  

NajwyŜsza Izba Kontroli nie przeprowadzała wcześniej odrębnej kontroli w gminach 

w zakresie realizacji Programu. Zagadnienia te były natomiast badane w ramach kontroli 

wykonania budŜetu państwa w 2007 r., w części dotyczącej wszystkich 16 województw 

oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kontrolą tą objęto m.in. podział i wykorzystanie 

dotacji na realizację Programu w 2007 r., wypełnianie obowiązku sporządzania kwartalnych 

informacji o realizacji Programu, a takŜe zadania przypisane ministrowi tego resortu 

w ustawie o ustanowieniu Programu. 

Przygotowanie kontroli obejmowało m.in. analizę danych zamieszczonych na stronach 

internetowych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz czterech gmin, 

a takŜe w publikacjach prasowych dotyczących realizacji Programu. Ponadto w jednostkach 

tych uzyskano informacje o rodzajach prowadzonej dokumentacji, związanej z realizacją 

Programu.  

Przy wyborze 10 gmin (wraz z ośrodkami pomocy społecznej w tych gminach) do kontroli, 

kierowano się następującymi kryteriami: największą (6-7 gmin) oraz najmniejszą  

(3-4 gminy) liczbą osób ogółem, w tym dzieci i młodzieŜy szkolnej objętych doŜywianiem, 

ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, a takŜe największym poziomem 

bezrobocia.  

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po 
zakończeniu kontroli 

W trybie art. 29 pkt. 2 lit. f ustawy o NIK, Delegatura NIK w Olsztynie pobrała 

z Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty informację w sprawie realizacji 

doŜywiania w szkołach i placówkach oświatowych na terenie woj. warmińsko-

mazurskiego, a od właściwych terytorialnie powiatowych stacji sanitarno-

epidemiologicznych - odnośnie warunków sanitarno-higienicznych bazy Ŝywieniowych 

w szkołach.  

W trybie art. 40 ustawy o NIK pobierano równieŜ wyjaśnienia od osób odpowiedzialnych 

za występujące nieprawidłowości. 

W Ŝadnej z kontrolowanych jednostek nie zgłoszono, w trybie art. 55 ustawy o NIK, 

zastrzeŜeń do ustaleń zawartych w protokółach kontroli. Wszystkie protokóły kontroli 

zostały obustronnie podpisane. 
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W 14 skontrolowanych jednostkach zorganizowano, na podstawie art. 58 ustawy o NIK, 

narady pokontrolne, podczas których omówiono nieprawidłowości i wnioski wynikające 

z ustaleń kontroli.  

Do kierowników wszystkich 21 kontrolowanych jednostek skierowane zostały wystąpienia 

pokontrolne, zawierające oceny badanych zagadnień oraz łącznie 42 wnioski pokontrolne. 

śaden z kierowników kontrolowanych jednostek nie zgłosił zastrzeŜeń do ocen, uwag 

i wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych. 

Do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wnioskowano o: 

• dokonywanie bardziej wnikliwych weryfikacji wszystkich danych zawartych 

w sprawozdaniach jednostkowych gmin, w tym zwłaszcza dotyczących liczby 

udzielonych zasiłków celowych oraz ich kosztów jednostkowych, 

• spowodowanie wyeliminowania rozbieŜności w liczbie dzieci i młodzieŜy szkolnej, 

objętych Programem w województwie, wykazywanych w informacjach do Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej, a informacjach przekazywanych do Ministra Edukacji 

przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. 

Wnioski skierowane do wójtów (burmistrzów) dotyczyły głównie: 

• podjęcia działań organizacyjnych w celu zapewnienia we wszystkich szkołach 

gorących posiłków dzieciom i uczniom, a takŜe osobom i rodzinom znajdujących się 

w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności 

osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym), 

• wykazywania w informacjach do Wojewody zgodnych ze stanem faktycznym 

danych dotyczących m.in. liczby osób objętych Programem oraz liczby jednostek 

realizujących doŜywianie na terenie gminy, 

• wyeliminowania rozbieŜności w liczbie dzieci i młodzieŜy szkolnej objętej 

Programem wykazywanych w informacjach do Wojewody i Kuratorium, 

• zwiększenia nadzoru nad realizacją zamówień publicznych przy wydatkowaniu 

środków publicznych na zadania określone w Programie, w celu zapewnienia 

przestrzegania wymogów ich udzielania.   

Do kierowników ośrodków pomocy społecznej wnioskowano równieŜ o podjęcie działań 

na rzecz umoŜliwienia korzystania z gorących posiłków wszystkim uprawnionym dzieciom 

i uczniom (w tym teŜ zorganizowanie im pomocy w okresie przerw wakacyjnych) 

oraz osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, a ponadto 

wnioskowano o: 

• objęcie pomocą w ramach Programu, wszystkich uprawnionych uczniów, do czasu 

ukończenia przez nich szkoły ponadgimnazjalnej, 
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• terminowe wydawanie decyzji administracyjnych przyznających pomoc w zakresie 

doŜywiania, a w przypadkach przedłuŜenia terminu ich wydania, poinformowanie 

wnioskodawcy o przyczynach zwłoki oraz nowym terminie załatwienia sprawy, 

• prowadzenie rzetelnej weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej otrzymywanej 

od szkół, dotyczącej doŜywiania uczniów, zwłaszcza pod względem faktycznej 

liczby dni Ŝywienia oraz uczniów korzystających z posiłków, 

• przeprowadzanie wywiadów środowiskowych związanych z przyznaniem pomocy 

w ramach Programu, w sposób określony przepisach prawnych w tym zakresie.    

NIK otrzymała odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne od kierowników wszystkich 

21 skontrolowanych jednostek. Z treści odpowiedzi wynika, Ŝe adresaci przyjęli 

do realizacji wszystkie wnioski pokontrolne, z czego 34 zostały wykonane, a pozostałych 

osiem znajduje się w trakcie realizacji.  

I tak, adresaci wystąpień poinformowali: 

• Wojewoda Warmińsko-Mazurski – zobowiązał dyrektora Wydziału Polityki 

Społecznej w Urzędzie oraz Kuratora Oświaty do ścisłej współpracy w zakresie 

ujednolicenia liczby dzieci i uczniów objętych Programem (poprzez wspólne 

weryfikacje tych danych przed terminem przekazywania sprawozdań 

do odpowiednich ministerstw), a takŜe pisemnie wystąpił do wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast) o zapewnienie rzetelnego przygotowywania sprawozdań 

z realizacji Programu, 

• wójtowie i burmistrzowie – podjęli działania zmierzające do wyeliminowania 

rozbieŜności w liczbie dzieci i uczniów wykazywanych w informacjach 

do wojewody oraz kuratorium, a takŜe zapewnienia wszystkim uczniom gorących 

posiłków, 

• kierownicy ośrodków pomocy społecznej – w wyniku przeprowadzonych z urzędu 

wywiadów środowiskowych, 39 absolwentom gimnazjów zakupiono posiłki 

lub przyznano zasiłki celowe na łączną wartość 7,3 tys. zł.  

Na finansowe rezultaty przeprowadzonej kontroli złoŜyły się: 

• nieprawidłowości finansowe w kwocie 394,7 tys. zł, wynikające z wydatkowania 

środków finansowych na doŜywianie z naruszeniem prawa (bez stosowania ustawy 

Pzp),    

• korzyści finansowe w kwocie 17,9 tys. zł, tj. przyznane osobom uprawnionym 

(absolwentom gimnazjów) pienięŜne zasiłki celowe na zakup posiłku lub Ŝywności.    

Ponadto, w związku z ustaleniami dotyczącymi nieprzestrzegania obowiązujących 

wymogów przy udzielaniu w badanym okresie zamówień publicznych,  NIK skierowała 

cztery zawiadomienia do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu 

dyscypliny finansów publicznych.  
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5. Załączniki 

5.1. Wykaz skontrolowanych jednostek 

1. Warmi ńsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,  

2. Urząd Gminy w Bartoszycach, 

3. Urząd Gminy w Działdowie, 

4. Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim, 

5. Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym, 

6. Urząd Gminy w Kętrzynie, 

7. Urząd Miejski w Korszach, 

8. Urząd Miejski w Mor ągu, 

9. Urząd Gminy w Mr ągowie, 

10. Urząd Miasta i Gminy w Pasłęku, 

11. Urząd Miejski w W ęgorzewie, 

12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach, 

13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie, 

14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim, 

15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym, 

16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie, 

17. Miejski O środek Pomocy Społecznej w Korszach, 

18. Miejski O środek Pomocy Społecznej w Morągu, 

19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie, 

20. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku, 

21. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie.  
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5.2. Zestawienie wykorzystania przez 10 kontrolowanych gmin 
środków z budŜetu państwa i własnych na realizację Programu 
w latach 2006-2007  

w zł. 
Ogółem Dotacja celowa Środki własne 

gmin 
% 
6:2 

% 
7:3 Wyszczególnienie 

2006 r. 2007 r. 2006 r. 2007 r. 2006 r. 2007 r. 2006 r. 2007 r. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bartoszyce 
Łączny koszt realizacji Programu, w 
tym: 

436.724 451.420 330.764 270.020 105.960 181.400 24,3 40,2 

Koszt posiłków ogółem 
a) koszt jednego posiłku* 

360.123 
2,50 

337.566 
2,61 

272.757 202.540 87.366 135.026 24,3 40,0 

Koszt zasiłków celowych 
a) koszt jednego zasiłku 
celowego** 

76.601 
169,1 

113.854 
188,81 

58.007 67.480 18.594 46.374 24,3 40,7 

Koszt świadczeń rzeczowych 0 0 0 0 0 0   
Pozostałe koszty, w tym: 0 0 0 0 0 0   
a) koszt dowozu 0 0 0 0 0 0   
b) koszt utworzenia punktów wydawania 
posiłków wraz z wyposaŜeniem 

0 0 0 0 0 0   

c) inne koszty  0 0 0 0 0 0   
Działdowo 
Łączny koszt realizacji Programu, w 
tym: 

300.000 300.000 240.000 240.000 60.000 60.000 20,0 20,0 

Koszt posiłków ogółem 
a) koszt jednego posiłku 

277.174 
2,00 

256.911 
2,00 

227.172 200.227 50.002 56.684 18,0 22,1 

Koszt zasiłków celowych 
a) koszt jednego zasiłku celowego 

22.826 
72,00 

23.089 
90,00 

12.828 19.773 9.998 3.316 43,8 14,4 

Koszt świadczeń rzeczowych 0 0 0 0 0 0   
Pozostałe koszty, w tym: 0 20.000 0 20.000 0 0   
a) koszt dowozu 0 0 0 0 0 0   
b) koszt utworzenia punktów wydawania 
posiłków wraz z wyposaŜeniem 

0 20.000 0 20.000 0 0   

c) inne koszty  0 0 0 0 0 0   
Gronowo Elbląskie 
Łączny koszt realizacji Programu, w 
tym: 

108.000 108.000 86.400 86.400 21.600 21.600 20,0 20,0 

Koszt posiłków ogółem 
a) koszt jednego posiłku 

83.639 
2,00 

82.052 
2,08 

62.039 60.452 21.600 21.600 25,8 26,3 

Koszt zasiłków celowych 
a) koszt jednego zasiłku celowego 

24.361 
145,00 

25.948 
191,00 

24.361 25.948 0 0 0 0 

Koszt świadczeń rzeczowych 0 0 0 0 0 0   
Pozostałe koszty, w tym: 0 0 0 0 0 0   
a) koszt dowozu 0 0 0 0 0 0   
b) koszt utworzenia punktów wydawania 
posiłków wraz z wyposaŜeniem 

0 0 0 0 0 0   

c) inne koszty  0 0 0 0 0 0   
Kętrzyn 
Łączny koszt realizacji Programu, w 
tym: 

805.569 739.424 623.296 546.265 182.273 193.159 22,6 26,1 

Koszt posiłków ogółem 
a) koszt jednego posiłku  

359.963 
2,40 

334.883 
2,88 

355.736 334.883 4.227 0 1,2 0,0 

Koszt zasiłków celowych 
a) koszt jednego zasiłku celowego 

267.606 
96,74 

230.839 
94.41 

212.406 186.382 55.200 44.457 20,6 19,3 

Koszt świadczeń rzeczowych 36.003 23.023 26.804 0 9.199 23.023 25,6 100,0 
Pozostałe koszty, w tym: 141.997 150.679 28.350 25.000 113.647 125.679 80,0 83,4 
a) koszt dowozu 0 0 0 0 0 0   
b) koszt utworzenia punktów wydawania 
posiłków wraz z wyposaŜeniem 

28.350 146.365 28.350 25.000 0 121.365 0 82,9 

c) inne koszty  113.647 4.314 0 0 113.647 4.314 100,0 100,0 
Korsze 
Łączny koszt realizacji Programu, w 
tym: 

780.000 852.000 624.000 681.600 156.000 170.400 20,0 20,0 

Koszt posiłków ogółem 
a) koszt jednego posiłku 

299.076 
2,27 

309.474 
2,41 

210.859 247.579 88.217 61.895 29,5 20,0 

Koszt zasiłków celowych 
a) koszt jednego zasiłku celowego 

480.924 
171,15 

470.526 
181,90 

413.141 376.421 67.783 94.105 14,1 20,0 

Koszt świadczeń rzeczowych 0 0 0 0 0 0   
Pozostałe koszty, w tym: 0 72.000 0 57.600 0 14.400 0,0 20,0 
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a) koszt dowozu 0 0 0 0 0 0   
b) koszt utworzenia punktów wydawania 
posiłków wraz z wyposaŜeniem 

0 72.000 0 57.600 0 14.400 0,0 20,0 

c) inne koszty  0 0 0 0 0 0   
Mor ąg 
Łączny koszt realizacji Programu, w 
tym: 

2.170.593 2.171.720 1.736.100 1.737.320 434.493 434.400 20,0 20,0 

Koszt posiłków ogółem 
a) koszt jednego posiłku 

960.605 
4,32 

1.141.083 
5,11 

526.112 855.977 434.493 285.106 45,2 25,0 

Koszt zasiłków celowych 
a) koszt jednego zasiłku celowego 

1.086.488 
111,93 

905.437 
114,95 

1.086.488 781.343 0 124.094 0,0 13,7 

Koszt świadczeń rzeczowych 0 0 0 0 0 0   
Pozostałe koszty, w tym: 123.500 125.200 123.500 100.000 0 25.200 0,0 20,1 
a) koszt dowozu 3.500 5.200 3.500 4.000 0 1.200 0,0 23,1 
b) koszt utworzenia punktów wydawania 
posiłków wraz z wyposaŜeniem 

120.000 120.000 120.000 96.000 0 24.000 0,0 20,0 

c) inne koszty  0 0 0 0 0 0   
Pasłęk 
Łączny koszt realizacji Programu, w 
tym: 

656.000 579.000 477.000 449.000 179.000 130.000 27,3 22,5 

Koszt posiłków ogółem 
a) koszt jednego posiłku  

371.624 
2,34 

303.597 
2,26 

234.270 233.597 137.354 70.000 37,0 23,1 

Koszt zasiłków celowych 
a) koszt jednego zasiłku celowego 

284.376 
40,08 

266.403 
49,87 

242.730 206.403 41.646 60.000 14,6 22,5 

Koszt świadczeń rzeczowych 0 0 0 0 0 0   
Pozostałe koszty, w tym: 0 9.000 0 9.000 0  0,0 0,0 
a) koszt dowozu 0 0 0 0 0 0   
b) koszt utworzenia punktów wydawania 
posiłków  z wyposaŜeniem 

0 9.000 0 9.000 0 0 0,0 0,0 

c) inne koszty  0 0 0 0 0 0   
Węgorzewo 
Łączny koszt realizacji Programu, w 
tym: 

427.565 453.504 284.900 313.504 142.665 140.000 33,4 30,9 

Koszt posiłków ogółem 
a) koszt jednego posiłku  

220.771 
2,04 

221.490 
2,22 

141.206 145.663 79.565 75.827 36,0 34,2 

Koszt zasiłków celowych 
a) koszt jednego zasiłku celowego 

201.895 
110,87 

218.510 
127,26 

138.795 154.337 63.100 64.173 31,3 29,4 

Koszt świadczeń rzeczowych 0 0 0 0 0 0   
Pozostałe koszty, w tym: 4.899 13.504 4.899 13.504 0 0 0,0 0,0 
a) koszt dowozu 0 0 0 0 0 0   
b) koszt utworzenia punktów wydawania 
posiłków wraz z wyposaŜeniem 

4.899 13.504 4.899 13.504 0 0 0,0 0,0 

c) inne koszty  0 0 0 0 0 0   
Mr ągowo 
Łączny koszt realizacji Programu, w 
tym: 

366.215 399.999 289.745 319.999 76.470 80.000 20,9 20,0 

Koszt posiłków ogółem 
a) koszt jednego posiłku 

115.475 
1,68 

117.069 
1,85 

91.043 95.495 24.432 21.574 21,2 18,4 

Koszt zasiłków celowych 
a) koszt jednego zasiłku celowego 

230.788 
110,48 

272.931 
114,77 

178.750 214.505 52.038 58.426 22,5 21,4 

Koszt świadczeń rzeczowych 0 0 0 0 0 0   
Pozostałe koszty, w tym: 19.952 9.999 19.952 9.999 0 0 0,0 0,0 
a) koszt dowozu 0 0 0 0 0 0   
b) koszt utworzenia punktów wydawania 
posiłków wraz z wyposaŜeniem 

19.952 9.999 19.952 9.999 0 0 0,0 0,0 

c) inne koszty  0 0 0 0 0 0   
Janowiec Kościelny 
Łączny koszt realizacji Programu, w 
tym: 

231.063 239.357 184.000 188.000 47.063 51.357 20,4 21,5 

Koszt posiłków ogółem 
a) koszt jednego posiłku  

101.947 
1,70 

100.527 
1,93 

73.307 89.414 28.640 11.113 28,1 11,1 

Koszt zasiłków celowych 
a) koszt jednego zasiłku celowego 

62.053 
183,00 

53.830 
236,10 

44.393 53.586 17.660 244 28,5 0,5 

Koszt świadczeń rzeczowych 0 0 0 0 0 0   
Pozostałe koszty, w tym: 67.063 85.000 66.300 45.000 763 40.000 1,1 47,1 
a) koszt dowozu 0 0 0 0 0 0   
b) koszt utworzenia punktów wydawania 
posiłków wraz z wyposaŜeniem 

67.063 85.000 66.300 45.000 763 40.000 1,1 47,1 

c) inne koszty  0 0 0 0 0 0   

*) iloraz kosztu posiłku ogółem i liczby posiłków ogółem,  
**) iloraz zasiłków celowych ogółem i liczby tych zasiłków (przyczyny róŜnic na stronach 26-27 Informacji).   



Załączniki 

41  

5.3. Wykaz osób odpowiedzialnych za działalność kontrolowanych 
jednostek 

 

 

 
Lp. Jednostka  

  
Imi ę i nazwisko Pełniona 

funkcja  
Okres pełnienia funkcji  

1. Warmińsko-Mazurski 
Urząd Wojewódzki w Olsztynie 

Adam Supeł  
Anna Szyszka 
Marian Podziewski 

Wojewoda 16..01.2006 – 17.01.2007 
18.01.2007 – 29.11.2007 
 29.11.2007 - 

2. UG Bartoszyce Zbigniew Ciechomski 
Jadwiga Gut  

Wójt 27.10.2002 -26.11.2006 
 26.11.2006 - 

3. UG Działdowo Paweł Cieśliński Wójt 18.11.2002 - 

4. UG Gronowo Elbląskie Aleksander Lewicki Wójt 11.11.2002 - 

5. UG Janowiec Kościelny Danuta Puchalska Wójt 18.11.2002 - 

6. UG Kętrzyn Sławomir Jarosik Wójt 
 

04.11.1998 -  

7. UM Korsze Jerzy Skórko 
Ryszard Ostrowski 

Burmistrz 18.11.2002 -05.12.2006 
 06.12.2006 - 

8. UM Morąg Tadeusz Sobierajski Burmistrz 12.11.2002 -  

9. UG Mrągowo Jerzy Krasiński Wójt 12.11.2002 -  

10. UM i G Pasłęk Wiesław Niecikowski Wójt 10.11.2002 -  

11. UM Węgorzewo Antoni Piotrowski 
Krzysztof Piwowarczyk 

Burmistrz 14.11.2002 -11.11.2006 
 12.11.2006 - 

12. GOPS Bartoszyce Krystyna Kubiak Kierownik 01.01.2005 -  

13. GOPS Działdowo BoŜena Ziółkowska-
Wójcicka 

Kierownik 
 

02.01.2006 - 
 

14. GOPS Gronowo Elbląskie Wanda Urbaniak Kierownik 24.05.1990 - 

15. GOPS Janowiec Kościelny Jadwiga Komorowska Kierownik 
  

01.11.1994 - 

16. GOPS Kętrzyn Andrzej Sobczak Kierownik 01.02.1998 -  

17. MOPS Korsze Artur Romanowski Kierownik 15.05.2003 -  

18. MOPS Morąg Jadwiga Kozieradzka Dyrektor  10.03.1990 -  

19. GOPS Mrągowo Józef Maciejewski Kierownik 31.03.2004 -  

20. M-GOPS Pasłęk ElŜbieta Marszałkowska Kierownik 01.05.1991 -  

21. M-GOPS Węgorzewo Halina Herbatowicz Dyrektor 01.01.1996 -  
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5.4. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach 
kontroli  

 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Prezes Rady Ministrów 

3. Minister Finansów 

4. Minister Pracy i Polityki Społecznej 

5. Minister Edukacji Narodowej 

6. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 

7. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny 

8. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i MłodzieŜy 

9. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej  

10. Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej 

11. Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 

12. Wojewodowie 

13. Kuratorzy Oświaty 
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5.5. Wykaz waŜniejszych aktów prawnych dotyczących tematyki 
kontroli.  

1. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 

państwa w zakresie doŜywiania”– Dz. U. Nr 267, poz. 2259; 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.;   

3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005  r. o finansach publicznych -Dz. U. Nr 249, poz. 2104 

ze zm.;  

4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 ze zm.;   

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych -  Dz. U. z 2007 r.  Nr 

223, poz. 1655; 

6. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych – Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.   

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r.  r. w sprawie realizacji 

programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” - Dz. U. Nr 25, poz. 

186 ze zm.; 

8. Uchwała Nr 14 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie ustanowienia 

harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2006 w ramach programu wieloletniego 

„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” – M.P. Nr  12, poz. 154; 

9. Uchwała Nr 95 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie harmonogramu 

zadań wykonywanych w roku 2007 w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa 

w zakresie doŜywiania” oraz kierunków realizacji Programu na następne lata – M.P. Nr 

42, poz. 452. 

 


