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Wystąpienie pokontrolne 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1 , 

zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, 

skontrolowała w Warmińsko - Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie („Urzędzie”) 

wykorzystanie środków  publicznych na realizację w latach 2006 - 2007 programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” (zwanego dalej „Programem”). 

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

podpisanym 20 marca 2008 r. i omówione na naradzie pokontrolnej w dniu 17 kwietnia br., 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje Panu Wojewodzie niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania podjęte przez Pana Wojewodę 

na rzecz realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu 

Programu2, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości 

z realizacji Programu na terenie województwa.   

Ocenę tę potwierdzają następujące ustalenia: 

1. W badanym okresie, Wydział Polityki Społecznej Urzędu (realizujący zadania określone 

w Programie) przekazał wszystkim 116 gminom województwa warmińsko-mazurskiego 

informacje o wymaganych terminach składania do Urzędu wniosków o dotację. 

W informacjach tych określono równieŜ wymogi, jakie powinny zawierać wnioski, 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231 poz. 1701 
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zgodnie z  postanowieniami § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. 

w sprawie realizacji Programu3 („rozporządzenie RM”). Ponadto, Ŝądano od gmin 

przedłoŜenia dodatkowych danych, dotyczących m.in. sytuacji finansowej gminy, 

uzasadnienia wysokości udziału środków własnych gmin w koszcie realizacji Programu 

oraz kopii uchwał rady gminy w sprawach związanych z doŜywianiem, w tym 

o podniesieniu powyŜej 150% kryterium dochodowego. 

Wnioski gmin o dotacje rzetelnie weryfikowano, a w przypadku stwierdzenia w nich 

braków lub błędów, egzekwowano od gmin przesłania uzupełniających danych lub 

dokonania ich korekt. 

2. Na podstawie zgłoszonych potrzeb gmin o dotację oraz uwzględniając kryteria określone 

w § 8 rozporządzenia R.M., 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, 

− w 2007 r. kwotę ogółem 36.688,0 tys. zł, w tym 12.096,0 tys. zł zapisane w ustawie 

budŜetowej, 19.517,0 tys. zł z rezerwy celowej oraz 5.075,0 tys. zł – środki 

przeniesione w ramach ww. działu budŜetu Wojewody. 

Wzrost wysokości dotacji w 2007 r. w porównaniu z 2006 r. wynikał m.in. 

ze zwiększonego zapotrzebowania gmin na środki przeznaczone na utworzenie lub 

doposaŜenie punktów przygotowywania i wydawania posiłków, tj. z 1.920,2 tys. zł do 

2.883,4 tys. zł (o 50%). 

3. Zgodnie z postanowieniami art. 14 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu 

Programu, przyznane poszczególnym gminom kwoty dotacji były określane 

w porozumieniach, zawartych między Wojewodą, a organami wykonawczymi gmin 

(wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta), w których wykazywano równieŜ kwoty    

środków własnych gmin na realizację Programu. Porozumienia te zawarto w wymaganych 

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

dotacji oraz środków własnych gminy, tj. na doŜywianie, utworzenie lub doposaŜenie 

istniejącego punktu przygotowywania i wydawania posiłków oraz dowóz posiłków.  

Z przyznanej gminom, w badanym okresie, dotacji budŜetowej w łącznej wysokości 

                                                 
3 Dz. U. Nr 25, poz. 186 ze zm. 
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71.068,9 tys. zł, wykorzystano ogółem 71.031,7 tys. zł, tj. w 99,95%.   

Niewykorzystaną w 2006 r. dotację w łącznej kwocie 20,5 tys. zł zwróciło do budŜetu 

państwa  8 gmin, a w 2007 r. – 16,6 tys. zł zwróciło 9 gmin, w terminie zgodnym z art. 

144  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych4. 

4. Łączny koszt realizacji Programu w województwie w 2006 r. wyniósł 44.946,4 tys. zł, 

w tym 34.360,4 tys. zł (76,4%) stanowiła dotacja z budŜetu państwa, a 10.586,0 tys. zł 

(23,6%) środki własne gmin, a w 2007 r. odpowiednio 48.341,7 tys. zł, 36.671,3 tys. zł 

(75,9%) oraz 11.670,4 tys. zł (24,1%). W ogólnym koszcie realizacji Programu, udział 

dotacji oraz środków własnych gmin były zgodne z art. 14 ustawy o ustanowieniu 

Programu.   

Zgodnie z przeznaczeniem określonym w porozumieniach (aneksach), dotację z budŜetu 

państwa oraz środki własne gmin na realizację w latach 2006-2007 Programu, w łącznej 

wysokości 93.288,0 tys. zł wykorzystano na:  

• DoŜywianie (posiłki), wydatkując na cel łącznie 46.039,7 tys. zł (49,4% ogółu 

środków), obejmując tą formą pomocy (wg danych zawartych w kwartalnych 

informacjach gmin z realizacji programu przekazanych Wojewodzie) ogółem 139.623 

osób, w tym 13.427 dzieci do 7 roku Ŝycia oraz 120.907 uczniów.   

• Udzielenie zasiłków celowych na zakup posiłku lub Ŝywności – 39.228,3 tys. zł 

(42,0%), obejmując nimi ogółem 204.118 osób, w tym 32.429 dzieci do lat 7 oraz 

49.893 uczniów. 

• Utworzenie nowych lub doposaŜenie istniejących punktów przygotowywania lub 

wydawania posiłków – 6.332,4 tys. zł (6,8%). W badanym okresie, m.in. uruchomiono 

ogółem 74 nowe punkty Ŝywieniowe, w tym 52 stołówki. 

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

którymi objęto ogółem 24.959 osób, w tym 2.884 dzieci do lat 7 oraz 7.988 uczniów. 

• Dowóz posiłków – 177,4 tys. zł (0,2%). 

Pozostałe środki, tj. 547,5 tys. zł (0,6%) wydatkowano głównie na koszty utrzymania bazy 

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

przygotowywaniem i wydawaniem posiłków. 

5. Urząd generalnie wywiązał się z obowiązku przekazywania Ministrowi Pracy i Polityki 

Społecznej kwartalnych informacji o realizacji Programu na terenie województwa 

w terminie określonym w § 11 ust. 3 rozporządzenia RM, tj. do 30 dnia miesiąca 

                                                 
4 Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 
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następującego po zakończeniu kwartału. Spośród 8 takich informacji, 6 przekazano w ww. 

terminie, a 2 sprawozdania (za I i II kw. 2006 r.) z opóźnieniem wynoszącym 

odpowiednio 8 i 3 dni. Opóźnienia te wynikały jednak z licznych błędów 

w jednostkowych sprawozdaniach gmin, które po weryfikacji wymagały dokonania w 

nich korekt. W informacjach przekazywanych ww. ministrowi zawarto wszystkie dane, 

o których mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia RM, tj. m.in. wysokość kosztów realizacji 

Programu, liczbę osób objętych doŜywianiem wraz z podaniem formy posiłków oraz 

liczbę osób, którym przyznano świadczenia celowe.   

Nieprawidłowością było natomiast nierzetelne wykazanie w sprawozdaniu za 4 kwartały 

2006 r. danych dotyczących rzeczywistej liczby osób objętych Programem. Stwierdzono 

bowiem, Ŝe w dokumencie tym wykazano, Ŝe objęto nim łącznie 196.295 osób, w tym 

25.663 dzieci do 7 roku Ŝycia, 96.509 uczniów oraz 74.373 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 5.279 mniej), 

uczniów – 70.240 (o 26.269 mniej) i pozostałych osób 67.115 (o 7.258 mniej). Kontrola 

wykazała, Ŝe róŜnice w liczbie osób korzystających z Programu, wynikały z 

podsumowania liczby osób korzystających z poszczególnych form pomocy (posiłku, 

zasiłku celowego i świadczenia rzeczowego), zamiast podsumowania danych dotyczących 

rzeczywistej liczby osób objętych Programem, ujętych w jednostkowych sprawozdaniach. 

Zaznaczyć jednak naleŜy, Ŝe w sprawozdaniu za 2007 r. przekazanym właściwemu 

ministrowi, dane z ww. zakresu były zgodne z wykazanymi w informacjach gmin.  

Wydział Polityki Społecznej niewłaściwie weryfikował teŜ dane zawarte w informacjach 

kwartalnych z realizacji Programu, otrzymywanych od gmin,  dotyczące kosztu jednego 

zasiłku celowego. W sprawozdaniach do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za okresy 

roczne wykazano przeciętny koszt jednego zasiłku w wysokości 28,10 zł w 2006 r. oraz  

24,78 zł w 2007 r., wyliczony jako iloraz kwoty świadczeń ogółem i liczby tych 

świadczeń. W ocenie NIK dane te są jednak niewiarygodne, gdyŜ część gmin podawało w 

swoich informacjach dzienny koszt jednego zasiłku, który m.in. w 2007 r. kształtował się  

od  1,34 zł w gminie Lelkowo do 3,0 zł w Gołdapi i Sępopolu, a inne gminy miesięczny 

koszt jednego zasiłku wynoszący od 31,93 zł w gminie Kurzętnik do 328,0 zł w gminie 

Stare Juchy.  

6. Znaczne rozbieŜności w liczbie dzieci i młodzieŜy szkolnej objętych doŜywianiem w 

ramach Programu wystąpiły w sprawozdaniach przekazywanych przez Urząd do Ministra 
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Pracy i Polityki Społecznej, a danymi wykazywanymi przez Warmińsko-Mazurskiego 

Kuratora, przesyłanymi Ministerstwu Edukacji Narodowej. I tak, według informacji 

przekazanej do MEN przez Kuratora, w 2006 r. Programem doŜywiania objęto o 18.428 

dzieci do 7 roku Ŝycia oraz o 48.098 uczniów mniej niŜ wykazano w sprawozdaniu do 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a w 2007 r. odpowiednio mniej o 13.102 dzieci oraz 

19.432 uczniów. RóŜnice te wskazują na potrzebę zacieśnienia współpracy Wydziału 

Polityki Społecznej Urzędu z Kuratorium w zakresie monitorowania rzetelności danych 

ujmowanych w ww. sprawozdaniach.  

7. W ramach monitorowania realizacji Programu, Wydział Polityki Społecznej, 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, polegających m.in. na:  

− braku w decyzjach administracyjnych, przyznających świadczenia z zakresu 

doŜywiania właściwej podstawy prawnej, 

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

wszystkich uprawnionych osób, 

− niewykazaniu  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. Odnotowania wymaga 

teŜ fakt, Ŝe w 2006 r. 10 gmin województwa sygnalizowało zamiar zwrotu nadwyŜki 

otrzymanej dotacji na łączną kwotę 379,6 tys. zł. W związku z taką sytuacją, Wojewoda 

Warmińsko-Mazurski na zorganizowanym spotkaniu zobowiązał kierowników ośrodków 

pomocy społecznej do przeprowadzenia ponownej analizy potrzeb. W konsekwencji tych 

działań jednostki zgłaszające nadwyŜki dotacji wycofało swoje wnioski, deklarując pełne 

wykorzystanie przyznanej dotacji.  

 
 Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w 

Olsztynie wnosi o: 

1. Dokonywanie bardziej wnikliwych weryfikacji wszystkich danych zawartych w 

sprawozdaniach jednostkowych gmin, w tym zwłaszcza dotyczących liczby 

udzielonych zasiłków celowych oraz ich kosztów jednostkowych.  
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2. 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. 

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

NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Wojewodę w terminie 21 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i 

wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn 

niepodjęcia takich działań. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Wojewodzie prawo zgłoszenia na 

piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

ocen, uwag i wniosków, zawartych w tym wystąpieniu. 

 W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o którym mowa wyŜej, wynosi 14 dni od daty otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK w sprawie ich rozstrzygnięcia. 

 

Z powaŜaniem 

 

 

 

 

 


