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Wystąpienie pokontrolne 
 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, 

skontrolowała w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie wykorzystanie przez Gminę Węgorzewo 

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 14 marca 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie, stosownie 

do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykorzystanie przez Gminę dotacji               

z budŜetu państwa oraz własnych środków finansowych na realizację Programu w badanym 

okresie. 

Ocenę tę potwierdzają następujące ustalenia: 

1. W latach 2006-2007, na zadania określone Programem, Gmina wydatkowała ogółem  

881,0 tys. zł, w tym 598,4 tys. zł (68%) z dotacji budŜetu państwa oraz 282,6 tys. zł (32%) 

ze środków własnych Gminy. Udział dotacji oraz środków własnych Gminy były zgodne 

z art. 14 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu Programu2. 

2. Potrzeby finansowe na doŜywianie w Gminie, w badanym okresie, ustalono rzetelnie, 

m.in. w oparciu o przewidywaną liczbę osób objętych Programem oraz kalkulację 

                                                           
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231 poz. 1701 
2 Dz. U. Nr 267, poz. 2259 
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kosztów na jego realizację. Ostateczne kwoty otrzymanej dotacji na ten cel, były zgodne z 

wnioskowanymi przez Gminę, a wnioski o jej przyznanie zawierały wszystkie dane 

wymagane § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie 

realizacji Programu3 (rozporządzenie RM). Wnioski te zawierały równieŜ dane określone 

przez Wydział Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego i 

były terminowo przesłane do ww. Wydziału.  

3. Środki finansowe z budŜetu państwa na realizację Programu, otrzymane na podstawie 

porozumień zawartych z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim oraz środki własne, zostały 

(stosownymi uchwałami Rady Miejskiej) ujęte w budŜecie Gminy na poszczególne lata. 

Środki te przekazywano Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej                   

w Węgorzewie (M-GOPS), realizującemu w Gminie całość zadań określonych w 

Programie, w terminach umoŜliwiających bieŜące finansowanie tych zadań. Dyrektor    

M-GOPS, stosownym zarządzeniem Pana Burmistrza, został równieŜ upowaŜniony do 

prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia w zakresie doŜywiania, w tym do 

wydawania decyzji administracyjnych.   

4. W badanym okresie dotacje z budŜetu państwa oraz środki własne Gminy w ramach 

realizacji Programu wykorzystano na doŜywienie, wydatkując na ten cel 442,2 tys. zł 

(50,3 % ogółu środków), udzielanie świadczeń pienięŜnych (zasiłków celowych) na zakup 

posiłku lub Ŝywności - 420,4 tys. zł (47,7 %) oraz doposaŜenie punktów przygotowywania 

i wydawania posiłków - 18,4 tys. zł (2,0 %).  

W 2006 r. doŜywianiem, w formie gorących posiłków, objęto ogółem 613 osób, w tym 11 

dzieci do 7 roku Ŝycia oraz 602 uczniów, natomiast w 2007 r. odpowiednio 600 osób, 12 

dzieci i 588 uczniów.  

DoŜywianie w formie gorących posiłków realizowano we wszystkich 2 przedszkolach 

oraz w 5, spośród 7 szkół na terenie Gminy, co oznacza, Ŝe niezorganizowano doŜywiania 

w formie gorących posiłków w 2 placówkach, tj. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w 

Radziejach, do których uczęszczało ogółem odpowiednio 96 i 89 uczniów. 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 

                                                           
3 Dz. U. Nr 25, poz.186 ze zm. 
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dwóch latach w ramach Programu4, powinno dąŜyć się do zwiększenia liczby 

wydawanych posiłków gorących. 

Zasiłkami celowymi, z przeznaczeniem na zakup posiłku lub Ŝywności, objęto w 2006 r. 

ogółem 1.494 osoby, a w 2007 r. -1.068 osób, znajdujących się w sytuacjach 

wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej5.  

5. Gmina wywiązała się z obowiązku przekazywania Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu 

kwartalnych i rocznych informacji o realizacji Programu w terminie określonym w § 11 

ust. 1 rozporządzenia RM w sprawie realizacji Programu, tj. do 15 dnia miesiąca 

następującego po zakończeniu kwartału. W informacjach zawarto zakres danych 

określonych w § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia RM, tj. m.in. wysokość kosztów realizacji 

Programu, liczbę placówek prowadzących doŜywianie, liczbę osób objętych doŜywianiem 

wraz z podaniem formy posiłków oraz liczbę osób, którym przyznano świadczenie 

celowe.  

Kontrola wykazała jednak rozbieŜności pomiędzy liczbą placówek na wsi prowadzących 

doŜywianie w latach 2006-2007 oraz liczbą osób objętych w 2006 r. doŜywianiem w 

ramach Programu wykazaną w ww. informacjach, a danymi w tym zakresie zawartymi w 

zestawieniach, przekazanych Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty w Olsztynie. 

W zestawieniach przekazanych Kuratorium podano bowiem, Ŝe w Gminie na terenie wsi 

znajdują się 4 placówki, a doŜywianiem w formie posiłku w 2006 r. objęto 624 dzieci i 

uczniów, podczas gdy w informacjach przekazanych Wojewodzie wykazano, Ŝe takich 

placówek jest 3, a tą formą pomocy objęto w 613 osób w 2006 r.   

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

wnosi o: 

1. Spowodowanie wykazywania w informacjach do Wojewody oraz Kuratorium 

rzetelnych, zgodnych ze stanem faktycznym danych, dotyczących liczby placówek 

realizujących doŜywianie oraz osób objętych tą formą pomocy. 

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

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i 

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

niepodjęcia takich działań. 
                                                           
4 MP Nr 42, poz. 452 
5 Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.  
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Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do 

dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag  

i wniosku, 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 

 


