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Odpowiedź na zapytanie nr z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie wniosku o wsparcie finansowe w ramach programu 

„Posiłek w szkole i w domu”

   Zapytanie  zostało  złożone  na  sesji  Rady  Miejskiej  w Narolu  przez  radnego  Mariusza
Franusa – Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.

    W dniach 15 –  30  maja  2019 r.  zespół  do  oceny wniosków organów prowadzących
w  ramach  realizacji  modułu  3  wieloletniego  rządowego  programu  „Posiłek  w  szkole
i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne
szkoły  podstawowe  w  zapewnieniu  bezpiecznych  warunków nauki,  wychowania  i  opieki
przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków dokonał analizy i oceny formalnej
i merytorycznej 144 wniosków organów prowadzących dla 396 szkół. 
   W  wyniku  rozstrzygnięcia  wniosków,  w  tym  tych  zawierających  błędy  formalne
i  merytoryczne,  a  w  przypadku  wniosków  o  równej  liczbie  punktów  także  na  zasadzie
losowania dokonano wyboru szkół do dofinansowania. Spośród wspomnianych powyżej 396
szkół, jedynie 40 szkół zostało objęto dofinansowaniem. Oznacza to, że zaledwie 1 na 10
jednostek  oświatowych  zostało  objętych  dofinansowaniem  w  ramach  programu  „Posiłek
w szkole i w domu”. W jaki sposób ww. program objął nasz region niech świadczy fakt, że
z powiatu lubaczowskiego żadna ze szkół nie uzyskała ww. wsparcia. Co więcej z obszaru
trzech powiatów:  lubaczowskiego, jarosławskiego i przeworskiego szkoła dofinansowaniem
została objęta tylko jedynie jedna szkoła!  
Podkarpackie  Kuratorium  Oświaty  zamieściło  jedynie  wykaz  szkół   objętych  pomocą
finansową,  nie  przekazując  informacji  zwrotnej  dla  organów  prowadzących,  w  tym  czy
wnioski zawierały błędy formalne,  czy też merytoryczne.  Nie ma również informacji,  czy
konkretny wniosek nie zawierał błędów, a podlegał losowaniu ze względu na ograniczoną
pulę środków finansowych.
    Do  organu  prowadzącego  wpływały  wnioski  przygotowane  merytorycznie  przez
kierowników  jednostek  oświatowych  –  dyrektorów  szkół.  Następnie  pracownik  Urzędu
Miasta i Gminy w Narolu Pan Rafał Kogut – insp. ds. oświaty dokonywał weryfikacji pod
względem  rachunkowym  i  kątem  kompletności  dokumentów.  Kolejno  scalono  wnioski
dyrektorów  szkół,  by  potem  przekazać  je  dalej  jako  jeden  wniosek  Gminy  Narol  do
Podkarpackiego  Kuratora  Oświaty.  Na  tym  etapie   eliminowane  były  w  porozumieniu
z dyrektorami szkół błędy rachunkowe i formalne wniosków z poszczególnych jednostek. 
    Ze względu na brak uzasadnienia ze strony organu rozpatrującego wniosek oraz zapytanie
Pana Mariusza Franusa – Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych
przeprowadzono  szczegółową  analizę  na  podstawie  przygotowanych  merytorycznie
wniosków  dyrektorów  szkół.   Jak  się  okazało  kalkulacja  kosztów  realizacji  zadań  we
wnioskach  dwóch  szkół  zawierała  błędy  merytoryczne  polegające  na  tym,  że  wydatki
ponoszone w ramach realizacji zadania, przekraczały 10 000 zł, a nie powinny przekraczać tej
kwoty. Przypadek taki dotyczyć  może takiej sytuacji, w której planowany zakup nie stanowi
jeszcze wydatku majątkowego ale stanowi wzajemnie uzupełniający i funkcjonalny zestaw
o  łącznej  wartości  przekraczającej  wydatek  bieżący.  Powyższe  mogło  wpłynąć  na  ocenę
wniosku.  

http://www.narol.pl/


    Na ocenę wniosku składały się również: liczba uczniów w szkole (premiowane były szkoły
małe tj. do 70 uczniów), dotychczasowy sposób zapewnienia żywienia uczniów w szkole,  
z  uwzględnieniem  warunków  lokalowo-technicznych  posiadanych  przez  szkołę,
przewidywane efekty realizacji zadania, z uwzględnieniem grupy odbiorców a także zgodność
realizowanego zadania z potrzebami szkoły, z uwzględnieniem grupy odbiorców. Wniosek
został  złożony  osobiście  w  siedzibie  Podkarpackiego  Kuratora  Oświaty  w  wymaganym
terminie, z wszelką wymaganą rozporządzeniem dokumentacją. 
    W dotychczasowej praktyce zdarzało się już wcześniej, że szkoły nie zawsze otrzymywały
wsparcie na starcie wieloletnich programów. Ponadto brak dofinansowania w pierwszym roku
programu nie zamyka drogi szkołom i gminie do aplikowania o środki finansowe w latach
kolejnych 2020-2023.

    Zgodnie z art. 24 ust.7 stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z  2019 r.  poz.506)  odpowiedź  na  interpelację  podana zostanie  do  publicznej  wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Narol oraz w biurze Rady
w Urzędzie Miasta i Gminy Narol.


