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Wystąpienie pokontrolne 
 

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

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

skontrolowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu („MOPS”) 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 25 marca 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości,  

wykorzystanie przez MOPS dotacji z budŜetu państwa oraz własnych środków finansowych 

Gminy Morąg na realizację Programu w badanym okresie. Ujawnione przypadki 

nieprawidłowości i uchybień, polegały na nieobjęciu pomocą w zakresie doŜywiania 

wszystkich uprawnionych uczniów, nieprzestrzeganiu terminowości wydawania decyzji 

przyznających świadczenia w zakresie doŜywiania, a takŜe  zawyŜaniu w sprawozdaniach 

przekazywanych Wojewodzie liczby osób objętych Programem doŜywiania.   

Ocenę tę potwierdzają następujące ustalenia: 

1. Na terenie Gminy, zadania określone Programem w całości wykonywał MOPS. W latach 

2006-2007 na realizację tych zadań wydatkowano ogółem 4.342,3 tys. zł, w tym      

3.473,4 tys. zł (80%) z dotacji budŜetu państwa oraz 868,9 tys. zł (20%) ze środków 

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231 poz. 1701 
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własnych Gminy. W kaŜdym z tych lat dotacja wynosiła odpowiednio 1.736,1 tys. zł i 

1.737,3 tys. zł, a środki własne 434,5 tys. zł oraz 434,4 tys. zł. 

2. Potrzeby w zakresie doŜywiania dzieci do 7 roku Ŝycia, młodzieŜy szkolnej oraz osób  

i rodzin znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca  

2004 r. o pomocy społecznej2, ustalane były głównie o wnioski zainteresowanych osób.  

W badanym okresie złoŜyli oni ogółem 9135 wniosków, które zostały rzetelnie 

rozpatrzone. W odniesieniu do 8985 wniosków (98,4% złoŜonych) przeprowadzono 

wymagane art. 106 ust. 4 ww. ustawy wywiady środowiskowe, które w 8969 przypadkach 

(99,8%) potwierdziły zasadność przyznania pomocy w zakresie doŜywiania, zaś w 16 

odmówiono jej przyznania, z powodu niespełnienia przez wnioskodawcę kryterium 

dochodowego. Brak wywiadów w odniesieniu do pozostałych 150 wniosków, wynikał z 

rezygnacji wnioskodawców z ubiegania się o pomoc w zakresie doŜywiania. Odnotowania 

wymaga teŜ przyznanie pomocy w doŜywianiu 17 osobom z własnej inicjatywy MOPS. 

3. W latach 2006-2007, Pani Dyrektor, działając z upowaŜnienia Burmistrza Morąga, wydała 

ogółem 8995 decyzje administracyjne, przyznające świadczenia w zakresie doŜywiania, na 

podstawie których 9742 osoby zostało objętych Programem. Analiza 60 postępowań 

zakończonych wydaniem decyzji przyznających pomoc w zakresie doŜywiania (0,7% 

ogółu) wykazała m.in., Ŝe: 

• 57 decyzji (95%) wydano bez zbędnej zwłoki (przeciętnie w ciągu 15 dni od daty 

złoŜenia wniosków), zaś 3 decyzje – z przekroczeniem jednomiesięcznego terminu 

załatwienia spraw, określonego w art. 35 § 3  ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego3, tj. po upływie 39, 42 i 63 dni od złoŜenia wniosków. 

MOPS nie poinformował przy tym pisemnie wnioskodawców o przyczynach zwłoki 

oraz nowym terminie załatwienia sprawy, do czego zobowiązywał art. 36 § 1 ww. 

Kodeksu. 

• wszystkie 60 decyzje spełniały wymogi określone w art. 107 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, tj. zawierały m.in. podstawę prawną, uzasadnienie prawne i 

faktyczne oraz pouczenie o moŜliwości odwołania. 

4. W badanym okresie, środki na realizację Programu, MOPS wykorzystał głównie na 

doŜywianie w formie posiłków (2.101,7 tys. zł) oraz udzielanie świadczeń pienięŜnych 

(zasiłków celowych) na zakup posiłku lub Ŝywności (1.991,9 tys. zł). 

                                                           
2 Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm. 
3 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.  
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MOPS rzetelnie rozliczał się pod względem finansowym ze szkołami realizującymi 

Program na terenie Gminy. NaleŜne poszczególnym placówkom środki finansowe były 

comiesięcznie (na podstawie imiennych list uczniów objętych doŜywianiem) 

przekazywane na ich rachunki bankowe. 

5. DoŜywianie w formie gorących posiłków realizowano we wszystkich 3 przedszkolach oraz 

w 8, spośród 13 szkół na terenie Gminy, co oznacza, Ŝe nie zorganizowano doŜywiania w 

formie gorącego posiłku uczniów w 5 szkołach, w tym 4 na terenach wiejskich. W 

placówkach tych doŜywianie uczniów realizowano w postaci kanapek, bułek, owoców i 

napojów.  NIK zwraca uwagę, Ŝe w myśl § 2 uchwały Rady Ministrów Nr 95 z dnia 13 

czerwca 2006 r. w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w 2007 r. oraz 

następnych dwóch latach w ramach Programu4, powinno dąŜyć się do zwiększenia liczby 

wydawanych posiłków gorących. 

6. Nieprawidłowością było nieobjęcie Programem wszystkich absolwentów gimnazjum, 

którzy kontynuowali naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, poniewaŜ w myśl art. 3 pkt 1 

ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu Programu5, pomoc w zakresie 

doŜywiania przysługuje uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W 

badanym okresie, pomocą nie objęto 3 absolwentów gimnazjum, którzy podczas 

uczęszczania do tej szkoły korzystali z doŜywiania. Po ujawnieniu przez NIK powyŜszego 

faktu, Pani Dyrektor zaplanowała przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w celu 

ustalenia tym absolwentom pomocy w zakresie doŜywiania.  

7. Kwartalne i roczne informacje o realizacji Programu przekazywano Wojewodzie 

Warmińsko-Mazurskiemu w wymaganych terminach. Zawarte w ww. informacjach za 

2006 r. i 2007 r., dane dotyczące rzeczywistej liczby osób korzystających z posiłku i w 

konsekwencji ogólnej rzeczywistej liczby osób objętych Programem były jednak 

niezgodne ze stanem faktycznym. Podano w nich bowiem, Ŝe doŜywieniem w formie 

posiłku objęto w 2006 r. ogółem 1.805 dzieci i uczniów, a w 2007 r. - 1.845 dzieci i 

uczniów. Faktyczna liczba korzystających z posiłku, wykazana w przekazanych Radzie 

Miejskiej sprawozdaniach z działalności MOPS, wynosiła natomiast 1.599 dzieci i 

uczniów w 2006 r. (o 206 mniej) oraz 1.616 w 2007 r. (o 229 mniej). Kontrola wykazała, 

Ŝe dane zawarte w informacjach przekazywanych Wojewodzie były generowane z systemu 

informatycznego OPIEKA, który zawyŜał faktyczną liczbę osób objętych Programem, 

                                                           
4 MP Nr 42, poz. 452 
5 Dz. U. Nr 267, poz. 2259 
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gdyŜ podwójnie liczył osoby, które w trakcie roku korzystały z posiłku najpierw w 

przedszkolu, a następnie w szkole, a takŜe gdy dana osoba przechodziła ze szkoły 

podstawowej do gimnazjum.  

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

wnosi o: 

1. Spowodowanie wykazywania w informacjach do Wojewody zgodnych ze stanem 

faktycznym danych, dotyczących liczby osób objętych pomocą w formie doŜywiania. 

2. Terminowane wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących przyznania pomocy w 

zakresie doŜywiania. 

3.  Przeprowadzenie postępowań w sprawie objęcia Programem doŜywiania 3 byłych 

uczniów gimnazjum, kontynuujących naukę w szkole ponadgimnazjalnej.  

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

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor 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 Pani Dyrektor 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 
 


