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Wojciech Bożek 

Finansowanie zadań gminy związanych z dożywianiem dzieci 

1. Wprowadzenie

W opracowaniu dokonano analizy zagadnień związanych z wykonywaniem 

zadania własnego gminy jakim jest dożywianie dzieci, przede wszystkim 

z finansowego punktu widzenia. Omówiono zarówno podstawy materialnoprawne 

wykonywania przez gminy ww. zadań z wykorzystaniem środków z wieloletniego 

programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, jak również nawiązano do 

sprawozdania z realizacji programu o tej samej nazwie na lata 2006-2013. 

Część opracowania poświęcona została omówieniu orzeczenia wydanego przez 

Główną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych w którym analizowano naruszenie art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 

2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych79 

oraz art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych80 w związku 

z wykonywaniem przez jednostkę budżetową zadania polegającego na 

zapewnieniu posiłków młodzieży szkolnej.  

Przyjęte metody badawcze obejmują analizę tekstów podstawowych aktów 

prawnych, z wykorzystaniem dostępnej literatury przedmiotu oraz orzecznictwa 

organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. Opracowanie uwzględnia stan prawny na dzień 31 stycznia 2017 r. 

Finansowanie zadań gminy związanych z wykonywaniem obligatoryjnych 

zadań polegających na dożywianiu dzieci dokonywane jest z dwóch źródeł. 

Ustawodawca, kierując się zasadą gospodarności, obliguje z jednej strony gminy 

do wykorzystywania na ten cel ich dochodów własnych, z drugiej jednak strony 

z budżetu państwa przekazywane są gminom dotacje, które stanowią istotne 

79 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (tekst jedn., Dz.U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.), (dalej: u.o.n.d.f.p.). 

80 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., 

poz. 1870 z późn. zm.), (dalej: ustawa o finansach publicznych). 
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wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego i narzędzie 

wyrównywania poziomu dochodów między jednostkami samorządu 

terytorialnego w wyniku przesuwania określonych środków pieniężnych ze 

szczebla centralnego na poziom samorządowy. 

Analiza zagadnień poświęconych dożywianiu dzieci wskazuje na istotę 

współpracy pomiędzy sektorem rządowym a samorządowym. Realizowane 

programy wieloletnie oraz wprowadzony w 2016 r. program socjalny oparty na 

wsparciu państwa w wychowywaniu dzieci, może przyczynić się do efektywnego 

zmniejszenia wskaźnika skrajnego ubóstwa w społeczeństwie. Wymaga to jednak 

przestrzegania nie tylko dyscypliny w wydatkowaniu środków publicznych,  

ale także rozsądnego podejścia do zasad prawidłowej gospodarki finansowej 

jednostek sektora finansów publicznych, co zostanie ukazane w jednym  

z rozdziałów opracowania poświęconemu analizie orzeczenia Głównej Komisji 

Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych  

z dnia 18 czerwca 2012 r.  

 

2. Podstawy materialnoprawne analizowanego zagadnienia 

Zgodnie z art. 136 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych81 

ustawa budżetowa może określać, w ramach limitów wydatków na rok budżetowy, 

limity wydatków na programy wieloletnie, które są ustanawiane przez Radę 

Ministrów w celu realizacji strategii przyjętych przez Radę Ministrów. 

Ustanawiając program, Rada Ministrów powinna wskazać jego wykonawcę. 

Programem takim jest m.in. wieloletni program wspierania finansowego gmin  

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”82 na lata 2014-

202083, który jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji 

zadań własnych o charakterze obowiązkowym.  

                                                           
81 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r.,  

poz. 1870 z późn. zm.), (dalej: ustawa o finansach publicznych). 
82 Dalej: Program. 
83 Uchwała nr 221 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

(tekst jedn. M.P. z 2015 r., poz. 821), (dalej: Uchwała). 
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Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej84 do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy 

dożywianie dzieci. Analizowane zagadnienie, z finansowego punktu widzenia, 

wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na konstytucyjne podstawy wsparcia 

państwa procesu wykonywania zadań własnych przez jednostki samorządu 

terytorialnego. Istotne znaczenie będzie miała zwłaszcza zasada adekwatności 

wynikająca z treści art. 167 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 2 kwietnia 1997 r.85 Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są 

bowiem nie tylko ich dochody własne, ale także subwencja ogólna i dotacje 

celowe z budżetu państwa. Zgodnie ze statycznym ujęciem zasady adekwatności, 

jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach 

publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Dynamiczne ujęcie ww. 

zasady sprowadza się natomiast do uznania, że zmiany w zakresie zadań  

i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi 

zmianami w podziale dochodów publicznych.  

Stosownie do ww. konstytucyjnych podstaw prawnych, zgodnie z art. 115 

ustawy o pomocy społecznej jednostki samorządu terytorialnego mogą 

otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań 

własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może 

przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania. Jeżeli jednak środki przeznaczone 

na ww. dotację pochodzą np. z programów rządowych, programów resortowych 

lub służą wypłacie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych  

w wyniku zdarzenia losowego, wysokość dotacji może przekroczyć 80% kosztów 

realizacji zadania.  

Mając na uwadze art. 115 ustawy o pomocy społecznej i postanowienia 

Uchwały, na realizację działań związanych z dożywianiem dzieci gmina,  

co wynika z Programu, może otrzymać dotację, którą przyznaje wojewoda, jeżeli 

udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych 

                                                           
84 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 930  

z późn. zm.), (dalej: ustawa o pomocy społecznej). 
85 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483  

z późn. zm.). 
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kosztów realizacji zadania. Na uzasadniony, pisemny wniosek wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) wojewoda może wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, 

jednakże minimum 20% środków muszą stanowić środki własne gminy. 

Wysokość dotacji jest ustalana z uwzględnieniem w szczególności liczby dzieci  

i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania, 

dowozu posiłków, a także sytuacji finansowej gminy. Należy pamiętać, że do ww. 

dotacji zastosowanie będą miały przepisy ustawy o finansach publicznych,  

w związku z tym niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na zasadach 

przewidzianych w ww. ustawie (art. 169). 

Podsumowując, w realizację Programu włączone zostały podmioty 

administracji rządowej i samorządowej, przy jednoczesnym łącznym 

zaangażowaniu samorządowych i rządowych źródeł finansowania. 

Koordynatorem Programu na szczeblu administracji rządowej jest Minister Pracy 

i Polityki Społecznej, jednakże na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, 

realizujący zadanie przy pomocy wydziału polityki społecznej, zaś w gminach - 

wójt (burmistrz, prezydent miasta). Program na stopniu gminnym realizują 

samorządowe jednostki pomocy społecznej przy udziale innych jednostek 

organizacyjnych gminy. Mając na względzie zakres analizowanego zagadnienia, 

dodać jeszcze należy, że do zadań gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) 

należy nie tylko koordynowanie Programu w gminie, ale także przyznawanie 

wynikającej z Programu pomocy za pośrednictwem kierowników ośrodków 

pomocy społecznej, jak i przekazywanie kwartalnej informacji o realizacji 

Programu w gminie do właściwego wojewody. 

Istotne jest to, że wysokość środków z budżetu państwa na realizację działań 

przewidzianych Programem określa ustawa budżetowa na dany rok budżetowy, 

przy czym przedmiotowe środki planowane są w budżetach wojewodów  

oraz w rezerwie celowej budżetu państwa, zaś propozycję podziału środków 

budżetu państwa przewidzianych w ustawie budżetowej na realizację Programu 

opracowuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.  

Przyjęto rozwiązanie, że przy opracowywaniu propozycji podziału dla 

poszczególnych województw środków rezerwy celowej budżetu państwa na dany 
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rok budżetowy uwzględnia się m.in. przewidywaną liczbę osób, które będą 

korzystały z pomocy w ramach Programu w kolejnym roku 

kalendarzowym, średni poziom dochodów na mieszkańca w województwie 

oraz średnią stopę bezrobocia w województwie. 

Natomiast przy opracowywaniu propozycji podziału dla poszczególnych gmin 

województwa środków budżetu państwa na dany rok budżetowy uwzględnia się 

w szczególności liczbę dzieci i młodzieży wymagających pomocy; liczbę osób 

dorosłych wymagających pomocy; średni koszt posiłku; przewidywany koszt 

dowozu posiłków, a także sytuację finansową gminy. 

 

3. Zagadnienia ogólne dotyczące Programu 

Omawiany program zastąpił obowiązujący do końca 2013 r. program 

wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego zasady realizacji 

określała ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”86 oraz wydane na jej podstawie 

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

programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”87.  

Jak już wyżej wspomniano, Program jest finansowany ze środków budżetu 

państwa, przy czym ogólna kwota środków w całym okresie jego realizacji 

wynieść ma 3,85 mld zł. Szacunkowo przynajmniej około 2 mln osób, w tym ok. 

1,1 mln dzieci i młodzieży, powinno skorzystać z różnych form pomocy 

przewidzianych Programem.  

Wykonawcą Programu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego zaś strategicznym celem Programu jest m.in. ograniczenie zjawiska 

niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących 

się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów 

objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób 

dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub 

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

w zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.). 
87 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” z dnia 7 lutego 2006 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 186). 
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osób niepełnosprawnych. Jednocześnie w Uchwale wskazano, że Program jest 

elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia finansowego gmin  

w realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, poprawy poziomu 

życia rodzin o niskich dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, 

kształtowania właściwych nawyków żywieniowych. 

Głównym miernikiem efektywności Programu będzie liczba osób objętych 

pomocą, w tym dzieci i młodzieży, a także ograniczenie zjawiska niedożywienia 

dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej 

sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim 

poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.  

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia 

osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie o pomocy 

społecznej, jak również spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% 

kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. Ze środków przekazanych 

gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności: dzieciom do czasu 

podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach 

wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np. dotkniętych ubóstwem, 

zdarzeniem losowym). Wsparcie, o którym mowa przybiera formę posiłku, 

świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

 

4. Studium przypadku – orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej  

w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 18 czerwca 

2012 r.88 

Przed przystąpieniem do omówienia stanu faktycznego omawianego 

rozstrzygnięcia wskazać należy, że każda jednostka budżetowa (państwowa  

i samorządowa) pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane 

dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo 

                                                           
88 Orzeczenie GKO z dnia 18 czerwca 2012 r., BDFP1/4900/54/12/1437, Legalis 775841, dostęp: 

30.01.2017 r. 
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budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą gospodarki finansowej 

jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków. Uwzględniając ww. metodę 

rozliczeń jednostek budżetowych w ramach „pełnych kwot” (metodą brutto) 

ustawodawca konsekwentnie piętnuje zachowania sprzecznie z ww. zasadą, 

stanowiąc w art. 7 u.o.n.d.f.p., że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych 

jest przeznaczenie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę budżetową na 

wydatki ponoszone w tej jednostce. W orzecznictwie organów orzekających  

w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskazano,  

że karalność w ww. przypadku nie zależy bezpośrednio od faktycznego 

wydatkowania środków, gdyż bezprawne jest już samo ich przeznaczenie,  

czyli podjęcie decyzji, tj. oświadczenie woli decydenta89. 

Podobnie w orzeczeniu GKO z dnia 18 czerwca 2012 r. stwierdzono,  

że włączenie dochodów i wydatków jednostki budżetowej do budżetu państwa lub 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego pociąga za sobą określone 

konsekwencje dla tych jednostek, bowiem wszystkie ich dochody są dochodami 

budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast 

wszystkie ich wydatki - wydatkami tych budżetów. Rozliczenia metodą brutto 

pociągają zatem za sobą ten skutek, że wielkość wydatków jednostki nie jest 

zależna od wielkości osiąganych dochodów, gdyż dochody uzyskane przez 

jednostkę budżetową muszą zostać odprowadzone na rachunek budżetu i nie mogą 

być bezpośrednio wykorzystane na pokrycie wydatków własnych jednostki90.  

Z kolei na sfinansowanie wydatków jednostka budżetowa otrzymuje środki 

finansowe z budżetu państwa lub z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Główna Komisja Orzekająca podkreśliła jednak, że nie może budzić wątpliwości, 

że przekazanie jednostce budżetowej środków finansowych powinno nastąpić  

w czasie i wysokości zapewniającej właściwą realizacje zadań jednostki.  

                                                           
89 Por.: Orzeczenie GKO z dnia 13 maja 2013 r., BDF1/4900/7/9/13/292/RWPD-32640, Legalis 

nr 1445579, dostęp: 30.01.2017 r., teza druga orzeczenia GKO z dnia 17 stycznia 2011 r., 
BDF1/4900/104/114/10/2988, Legalis 422355, dostęp: 30.01.2017 r. 

90 Por. L. Lipiec – Warzecha, Przeznaczenie przez jednostkę budżetową dochodów na ponoszone 

wydatki, Legalis: dostęp: 30.01.2017 r. 
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Wyjątek od ww. zasady wynika z art. 223 ustawy o finansach publicznych. 

Możliwe jest bowiem utworzenie w budżetowych jednostkach oświatowych 

instytucji wydzielonego rachunku dochodów pochodzących w szczególności ze 

spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej 

oraz odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie 

lub użytkowaniu tej jednostki. Jednostki budżetowe mogą gromadzić na 

wyodrębnionym rachunku środki, które nie podlegają odprowadzeniu do budżetu 

i mogą być wykorzystane na własne cele. Wskazany w ww. przepisie katalog 

źródeł środków, z których mogą być one gromadzone na wyodrębnionym 

rachunku nie jest jednak zamknięty, gdyż szczegółowe ich wyliczenie oraz 

wskazanie sposobu przeznaczenia tych dochodów powinna określić uchwała 

organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. 

W analizowanej sprawie GKO rozpoznała odwołanie obwinionej od 

orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej91. Komisja 

pierwszej instancji uznała obwinioną, pełniącą w czasie zarzucanego naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych funkcję Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących, winną naruszenia dyscypliny finansów publicznych 

określonego w art. 7 u.o.n.d.f.p., poprzez przeznaczenie dochodów uzyskiwanych 

przez jednostkę z tytułu wpłat rodziców za posiłki wydawane w stołówce szkolnej 

na wydatki ponoszone w tej jednostce, czym naruszyła art. 11 ustawy o finansach 

publicznych. RKO odstąpiła od wymierzenia obwinionej kary i obciążyła ją 

kosztami postępowania, 

 GKO uchyliła zaskarżone orzeczenie w całości i umorzyła postępowanie  

w sprawie. 

Przytaczając istotne okoliczności sprawy należy wskazać, że po rozpoznaniu 

sprawy na rozprawie w dniu 2 marca 2012 r., RKO uznała obwinioną winną 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 7 u.o.n.d.f.p., 

poprzez przeznaczenie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę z tytułu wpłat 

                                                           
91 Dalej: RKO lub komisja pierwszej instancji. 
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rodziców za posiłki wydawane w stołówce szkolnej na wydatki ponoszone w tej 

jednostce, czym naruszyła ww. art. 11 ustawy o finansach publicznych.  

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, ustalono, że finansowanie 

żywienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbywało się bezpośrednio  

z planu finansowego tej jednostki, przy czym za żywienie odpłatność ponosili 

m.in. rodzice wpłacając gotówkę do kasy. Wpłaty powyższe powinny być 

odprowadzone na rachunek budżetu miasta, za pośrednictwem konta Zespołu 

Obsługi Jednostek Oświatowych. Wpłaty rodziców dokonane w okresie 1-2 

stycznia 2010 r. wynosiły łącznie 6.243,17 zł. Pierwsze odprowadzenie gotówki 

na rachunek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych (ZOJO) nastąpiło dopiero 

w dniu 11 stycznia 2010 r. W tym dniu w księdze kasowej odnotowano też 

pobranie w ZOJO zaliczki w kwocie 2.000 zł. W międzyczasie, tj. w dniach 4-9 

stycznia 2010 r., z pobranych dochodów (wpłat za obiady) dokonano wydatków 

na artykuły żywnościowe w łącznej kwocie 5.025,35 zł. Tym samym RKO nie 

podzieliła poglądu obwinionej, że w sprawie nie doszło do naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych, bowiem dochody z usług za żywienie w przedszkolach  

i stołówkach szkolnych stanowiły wpływ własny. 

 Wobec uznania, że w sprawie miało miejsce naruszenie art. 11 ustawy  

o finansach publicznych, RKO wskazała, że zasada określona w ww. przepisie jest 

jedną z podstawowych zasad gospodarowania środkami publicznymi,  

wobec czego nie przychyliła się do wniosku o uniewinnienie złożonego na 

rozprawie przez obwinioną i jej pełnomocnika. Jednocześnie RKO odstąpiła od 

wymierzenia kary obwinionej biorąc pod uwagę całokształt okoliczności, w jakich 

doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, tj. szczególne warunki - 

początek roku budżetowego, brak zapasów środków żywnościowych  

w magazynie, wyróżnianie się obwinionej wzorowym spełnianiem obowiązków 

zawodowych i podjęcie działań zmierzających do niepopełniania czynu  

w przyszłości. 

Odwołanie od ww. rozstrzygnięcia komisji pierwszej instancji wniosła 

obwiniona, zarzucając orzeczeniu m.in. naruszenie art. 28 u.o.n.d.f.p. przez 

uznanie obwinionej odpowiedzialną za naruszenie art. 7 u.o.n.d.f.p., podczas gdy 
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stopień szkodliwości przypisanego czynu dla finansów publicznych był znikomy, 

jak również, w związku z powyższym zarzutem, naruszenie art. 78 ust. 1 pkt 7 

u.o.n.d.f.p. przez zaniechanie umorzenia postępowania, mimo że zaistniały 

okoliczności, o których mowa w art. 28 tej ustawy. Obwiniona wniosła  

o uchylenie orzeczenia RKO i jej uniewinnienie, względnie o uchylenie 

zaskarżonego orzeczenia i umorzenie postępowania w sprawie. W uzasadnieniu 

odwołania wskazano m.in., że stołówka szkolna Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących pod koniec 2009 r. i na początku 2010 r. żywiła ok. 200 

dzieci, w tym 72 dzieci z rodzin patologicznych oraz rodzin o niskich dochodach, 

które były dofinansowane ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

oraz przez Parafię Rzymsko-Katolicką. Nierzadko jedynym posiłkiem dla tych 

dzieci był obiad w szkolnej stołówce, dlatego funkcjonowanie stołówki  

i wydawanie gorących posiłków w okresie po przerwie świątecznej, kiedy dzieci 

często tego posiłku nie miały, było szczególnie istotne. Istotne było również to,  

że wobec konieczności opróżnienia magazynu oraz rozliczenia środków 

finansowych na koniec 2009 r. stołówka szkolna nie dysponowała ani produktami 

żywnościowymi ani środkami finansowymi na zakup produktów. Intendent złożył 

w dniu 4 stycznia 2010 r., czyli w pierwszym dniu roboczym 2010 r., wniosek  

o zaliczkę, jednakże z uwagi na trwającą tydzień procedurę otrzymania zaliczki, 

mógł liczyć na zaliczkę dopiero 11 stycznia 2010 r. To oznaczało, że dzieci,  

a w szczególności dzieci z rodzin o niskich dochodach i rodzin patologicznych 

przez tydzień, zimą, pozbawione byłyby ciepłego posiłku w szkole.  

Chcąc zapewnić żywienie dzieciom w pierwszym tygodniu stycznia Zespół Szkół 

skorzystał z pieniędzy uzyskanych z wpłat za obiady. Jednakże, co wymaga 

szczególnego podkreślenia, kwota pobranych wpłat została w całości przekazana 

na konto Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. Zaliczka pobrana przez 

intendenta w dniu 11 stycznia 2010 r. wynosiła 2000 zł. Limit zaliczki, ustalony 

przez ZOJO, wystarczał na tygodniowe wydatki na wyżywienie jednakże nie  

w pierwszym tygodniu stycznia, kiedy należało zakupić wszystkie produkty. 

Ponadto obwiniona wskazała, że przeznaczenie na zakup artykułów 

żywnościowych środków pieniężnych wpłaconych przez rodziców miało na 



49 

 Finansowanie zadań gminy związanych z dożywianiem dzieci 

 
  

względzie uchronienie dzieci przed skutkami braku posiłków, a naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych poprzez wykorzystanie tych środków nie 

przyniosło żadnego negatywnego skutku dla finansów publicznych. 

Rozpatrując odwołanie, GKO stwierdziła, że dokonanie w dniach 4-9 stycznia 

2010 r. wydatków na artykuły żywnościowe z wpłat dokonanych przez rodziców, 

naruszyło postanowienia art. 11 ustawy o finansach publicznych, podkreślając 

jednak, że przekazanie jednostce środków finansowych powinno nastąpić w czasie 

i wysokości zapewniającej właściwą realizację zadań jednostki. Powinnością nie 

tylko obwinionej, ale i Prezydenta Miasta było takie zorganizowanie przekazania 

Zespołowi Szkół Ogólnokształcących środków finansowych na wyżywienie 

uczniów, aby już w pierwszym dniu nauki w 2010 r. zapewnić uczniom 

wyżywienie. Z ujawnionych w toku rozprawy materiałów oraz wyjaśnień obrońcy 

jednoznacznie wynikało, że środki pochodzące z dokonanych wpłat rodziców na 

wyżywienie uczniów zostały wykorzystane na zakup artykułów żywnościowych 

w łącznej kwocie 5.025,35 zł. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nie 

utworzono również rachunku dochodów własnych. 

Oceniając natomiast stopień szkodliwości analizowanego naruszenia 

dyscypliny finansów publicznych, GKO stwierdziła, że zapewnienie dzieciom 

wyżywienia, za które rodzice uczniów wnieśli do kasy szkoły należne opłaty było 

oczywistym obowiązkiem szkoły. Nie budziło również wątpliwości,  

że na początku 2010 r. szkoła nie posiadała środków budżetowych, jak też 

środków żywnościowych w magazynie. Wobec powyższego działania obwinionej 

polegające na przejściowym wykorzystaniu na zakup artykułów żywnościowych 

środków wpłaconych przez rodziców na wyżywienie uczniów w pełni realizowało 

cel, dla którego rodzice dokonali wpłat. Z materiałów sprawy wynikało ponadto, 

że pobrane wpłaty rodziców uczniów zostały w całości przekazane na konto 

Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych. 

Reasumując, GKO nie znalazła w działaniach obwinionej realnej szkody dla 

finansów publicznych i stosownie do art. 28 ust. 1 w zw. z art. 78 ust. 1 pkt 7 

u.o.n.d.f.p. umorzyła postępowanie. GKO miała także na uwadze odrębne 

potraktowanie przez ustawodawcę (w art. 223 ustawy o finansach publicznych) 
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samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty92, tj. przedszkoli, szkół i innych placówek 

oświatowych. W ocenie GKO ta szczególna regulacja wskazuje, iż ustawodawca 

dostrzegał specyficzne warunki działania jednostek oświatowych. 

 

5. Podsumowanie 

Program jest jedną z form pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

przeznaczonej dla uczniów93. Niedożywienie dzieci wynika najczęściej z trudnej 

sytuacji materialnej rodziny, w tym też zakresie należy oczekiwać poprawy 

wskutek realizacji postanowień nie tylko samego Programu, ale również innych 

form pomocy państwa i samorządu w tym np. programu socjalnego opartego na 

Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci94. 

Jednym ze skutków tzw. programu 500+ jest bowiem spadek wskaźnika skrajnego 

ubóstwa (minimum egzystencji) wśród obywateli RP, a to powinno pozytywnie 

wpłynąć na pokrywanie podstawowych potrzeb żywnościowych dzieci  

i młodzieży, jak również podnieść jakość posiłków.  

Odnosząc się do sposobu finansowania zadań własnych gminy związanych  

z dożywianiem dzieci, zauważalne są dwa istotne źródła środków finansowych na 

pokrycie ww. wydatków: państwowe i samorządowe. Ustawodawca posługuje się 

dotacjami celowymi z budżetu państwa, zapewniając gminom dochody  

o charakterze bezzwrotnym i transferowym. W ten sposób dotacje celowe 

stanowią formę wyrównywania poziomu dochodów między jednostkami 

samorządu terytorialnego w wyniku przesuwania określonych środków 

pieniężnych ze szczebla centralnego na poziom samorządowy. Wsparcie  

to w ogólnym ujęciu jest istotne i wynosi 3,85 mld zł. 

                                                           
92 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z 

późn. zm.). 
93 Szerzej: W. Białończyk, Ł. Kasiak, Pomoc państwa w zakresie dożywiania, (w:) W. Lachiewicz, 

M. Łyszczarz, A. Pawlikowska, P. Walczak, K. Woźniczko, Publiczne jednostki oświatowe. Zadania 
organu prowadzącego i dyrektora, Warszawa 2014, 331 – 340. 

94 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 195 z późn. zm.). 
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Analiza orzeczenia GKO z dnia 18 czerwca 2012 r. prowadzi do wniosku,  

że realizowanie zadań związanych z zapewnieniem dzieciom i młodzieży 

posiłków jest priorytetowe, ale musi dokonywać się z poszanowaniem 

podstawowych zasad prawidłowej gospodarki finansowej w sektorze finansów 

publicznych. Istotny jest zarówno sam cel, jak i towarzysząca mu dyscyplina 

wydatkowania środków publicznych, dzięki czemu możliwe będzie dokonanie 

oceny zasadności realizowanych programów o charakterze socjalnym. Omawiany 

stan faktyczny wskazuje na to, że bardzo duże znaczenie w każdej sprawie 

dotyczącej naruszenia dyscypliny finansów publicznych będzie miała racjonalna 

ocena stanu rzeczywistego i jego subsumpcja, ale równie ważne jest zachowanie 

zdrowego rozsądku przy ocenie stopnia szkodliwości czynu dla finansów 

publicznych. GKO dokonała w pełni słusznej analizy ww. stopnia szkodliwości 

czynu obwinionej, dostrzegając przesłanki istotne z punktu widzenia 

popełnionego czynu, warunkujące umorzenie przedmiotowego postępowania. 

Należy mieć na uwadze, że analizowany problem niedożywienia dotyka nie 

tylko dzieci w okresie uczęszczania do szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych, ale także dzieci w żłobkach, przedszkolach i osoby 

dorosłe. W szerokim ujęciu problem, o którym mowa, można analizować nie tylko 

na podłożu finansowym, oceniając zasadność Programu i efektywność 

rozdysponowania środków publicznych, bowiem z socjologicznego punktu 

widzenia należałoby także zwrócić uwagę na przyczyny niechęci uczniów do 

korzystania z posiłków w szkole, na brak znajomości zasad prawidłowego 

żywienia oraz jego znaczenia dla rozwoju dzieci i młodzieży, jak również na brak 

należytego zainteresowania niektórych rodziców kwestiami racjonalnego 

żywienia dzieci podczas ich pobytu w szkole. Oczywiste jest bowiem to, że stan 

zdrowia dziecka ma wpływ na jego szanse edukacyjne, rozwój intelektualny  

i fizyczny.  

Mając na uwadze osiągnięcia Programu na lata 2006-2013 negatywnie należy 

ocenić fakt nierealizowania Programu w okresie przerw wakacyjnych, ferii 

zimowych, przerw świątecznych.  
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Zaskakujące jest również to, że po zakończeniu Programu na lata 2006-2013 

nie przeprowadzono żadnych badań w zakresie dłuższej perspektywy jego 

oddziaływania i to w sytuacji, gdy sam prawodawca stwierdził, że mimo wzrostu 

środków finansowych przeznaczanych w kolejnych latach na dożywianie, nie były 

zaspokajane potrzeby wszystkich osób wymagających pomocy w formie posiłku, 

zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub produktów 

żywnościowych albo pomocy w formie rzeczowej. Obecnie realizacja programu 

500+ może całkowicie uniemożliwić taką ocenę, a w konsekwencji trudne będzie 

dokonanie oceny efektywności wydatkowania środków na cele Programu95.  

Trudna jest zatem jednoznaczna ocena działań podejmowanych zarówno na 

szczeblu rządowym, jak i samorządowym w ramach Programu. Działania te są  

z pewnością potrzebne, brakuje jednak skutecznych mechanizmów weryfikacji 

efektów osiąganych w ramach Programu.  

 

FUNDING THE COMMUNE'S TASKS CONCERNING THE PROVISION OF 

ADDITIONAL NUTRITION TO CHILDREN 

 

SUMMARY 

The paper analyzes issues related to the performance of the commune’s own 

task of providing additional nutrition to children, primarily from the financial point 

of view. It discusses both the material and legal bases of the execution of the 

above-mentioned tasks by communes with the use of funds from the multi-annual 

program of commune financial support in the field of nutrition "State aid for 

providing additional nutrition" for the years 2014-2020, and it also refers to the 

report on the implementation of the program of the same name for the years 2006-

2013. A part of the study was devoted to discussing the ruling issued by the Main 

Adjudicating Commission on cases of violation of public finance discipline in 

which an infringement of Article 7 of the Act of 17 December 2004 on liability 

for breach of public finance discipline and Article 11 of the Act of 29 August 2009 

                                                           
95 Sprawozdanie z realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za 

lata 2010 – 2013, www.mpips.gov.pl, dostęp: 31.01.2017 r. 
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on public finances in connection with the performance by the budgetary unit of 

the task of providing meals to schoolchildren. 

The adopted research methods include the analysis of basic legal acts, using 

the available literature of the subject matter and the case law of the adjudicating 

bodies in cases of violation of public finance discipline. The study includes the 

legal status at 31 January 2017. 

 

Key words: multi-annual program, grant, commune's own task, providing 

additional nutrition to children 
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