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Odpowiadaj^c na pismo z dnia 10 pazdziemika br., znak; CRR.rV.805.39.2013, 

w sprawie kontroli kosztow fiinkcjonowania miejsc dofinansowanych w ramach Programu 

.,Maluch" 2013 r.- edycja II w okresie trwalosci zadania, uprzejmie informuj?. 

Podstawowym celem zadania zrealizowanego z udzialem srodkow z Programu 

„Maluch" jest utrzymanie nowoutworzonych lub istniej^cych (tych, ktore zost^y obĵ te 

dofinansowaniem) miejsc opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 przy zachowaniu wymaganych 

standardow opieki oraz standardow zadeklarowanych przez beneficjenta. Zatem kluczowym 

jest zachowanie przez podmiot obj^ty dofinansowaniem w ramach Programu standardow 

takze w okresie trwalosci zadania, zas znaczne odst?pstwo od nich budziloby uzasadnione 

w^tpliwosci. Tym niemniej ocena zachowania ww. standardow, a tym samym kwestia 

kontroli kosztow funkcjonowania miejsc dofinansowanych w ramach Programu „Maluch" 

2013 r. - edycja II w okresie trwalosci, nalezy do wojewody, ktory - zgodnie 

z postanowieniami Programu „Maluch" - zawiera umowy z podmiotami wylonionymi 

w konkursie i przekazuje im stosowne srodki z budzetu panstwa na realizacj? zadah, a takze 

sprawuje nadzor i kontrol? nad realizacj^ Programu w wojewodztwie oraz monitoruje 

ci^iosc realizacji zadan dofinansowywanych z Programu. W opinii Departamentu Polityki 

Rodzinnej MPiPS ww. kwestia powinna zostac uregulowana w umowie o dofinansowanie 

zawartej pomi^dzy wojewod^^a beneficjentem. 

W opinii Departamentu Polityki Rodzinnej MPiPS moziiwosc kontroli kosztow 

funkcjonowania miejsc dofinansowanych w ramach Programu „Maiuch" 2013 r. - edycja II 

w okresie trwalosci zadania wydaje si? zasadna z punktu widzenia stwierdzenia celowosci 



i racjonalnosci wydatkowania srodlcow z budzetu panstwa na realizacj? danego zadania 

i zapobiegaiaby naduzyciom co do wykorzystania srodkow publicznych. Wyzszy koszt tej 

samej opieki w okresie realizacji zadania, tj. w okresie dofmansowania (do konca 2013 r.), 

a nizszy w okresie trwalosci zadania (do konca 2014 r.) sugerowalby, ze mozliwe jest 

funkcjonowanie tych miejsc na poziomie kosztow dla 2014 r., a tym samym rodzi 

w^tpliwosci CO do zasadnosci kwoty dofinansowania na realizacj? tego zadania z Programu 

„Maluch" 2013 r. - edycja II. Zasadne jest zatem sprawdzenie czy koszty tego zadania nie 

ulegly znacznemu obnizeniu z nieuzasadnionych powodow (takim powodem nie moze bye 

z pewnoscî , zaprzestanie dofmansowania realizacji zadania ze srodkow budzetu panstwa). 
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