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NajwyŜsza Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia        stycznia 2008 r. 
 
LRZ – 41112-1-07 
I/07/012 
 

Pan Zenon Szura 

Wójt Gminy Skołyszyn  

 

 

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

(Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701) zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie skontrolowała w Urzędzie Gminy Skołyszyn prawidłowość 

wykorzystania środków otrzymywanych z budŜetu państwa na realizację programu „Pomoc 

państwa w zakresie doŜywiania”. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 15 listopada 2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1, 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowy niniejsze 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 
NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia pozyskiwanie i wykorzystywanie 

środków budŜetowych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” 

w latach 2006-2007 (trzy kwartały). 

W kontroli ustalono, iŜ Gmina pozyskiwała wiedzę niezbędną do określenia potrzeb 

w zakresie doŜywiania, poprzez bieŜący kontakt pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej z podopiecznymi, z kierownictwem poszczególnych szkół oraz upowszechniając 

informacje o moŜliwości i warunkach pozyskiwania świadczenia w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Skołyszyn. 

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli Gmina naleŜycie współpracowała 

z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w zakresie pozyskiwania informacji o programie. 

Informacje podawane we wnioskach były rzetelne, zarówno co do liczby osób objętych 

doŜywaniem, jak i co do kalkulacji kosztów oraz rodzaju wydatków. Wysokość przyznanych 
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dotacji była zgodna z wnioskami sporządzanymi przez Wójta Gminy. W 2006 r. Gmina 

uzyskała dofinansowanie na poziomie 80% planowanych i poniesionych nakładów, w kwocie 

łącznej 431.120 zł. W 2007 r. uzyskano dofinansowanie na poziomie 79% w kwocie 489.000 

zł. Ograniczenie przez Gminę środków własnych na realizację Programu do 20% i 21% 

planowanych nakładów, w świetle przepisu art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. 

o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” (Dz. U. Nr 

267, poz. 2259), było uzasadnione. 

Na terenie Gminy Skołyszyn we wszystkich szkołach istniały punkty wydawania 

posiłków. W okresie objętym kontrolą funkcjonowało 10 placówek prowadzących 

doŜywianie, w tym 9 szkół i 1 przedszkole. Wszystkie osoby zgłaszające potrzeby lub 

ustalone przez GOPS i szkoły, a spełniające kryterium dochodowe, otrzymały pomoc 

w zakresie doŜywiania. W 2006 r. Programem objętych było 2.171 osób, w tym 819 osób 

korzystających z doŜywiania oraz 1.733 osoby korzystające z zasiłku celowego na zakup 

Ŝywności na łączną wartość 538.900 zł. Za trzy kwartały 2007 r. Programem objętych było 

łącznie 1.937 osób, w tym 708 osób korzystających z doŜywiania oraz 1.543 osoby 

korzystające  z zasiłku celowego na zakup Ŝywności na łączną kwotę 429.898 złotych. 

Odsetek uczniów, korzystających z doŜywiania w szkołach wynosił od 10,78% do 100%, co 

świadczy o znacznym rozwarstwieniu dochodów mieszkańców Gminy. Akcją doŜywiania 

były objęte takŜe dzieci pochodzące z Gminy Skołyszyn, a kontynuujące naukę poza 

miejscem zamieszkania, (łącznie w 2006 r. akcją objęto 92 dzieci, a w 2007 r. 88 dzieci). 

Gmina nie odmawiała takŜe wsparcia z własnych środków, w doŜywianiu dzieci z rodzin, 

w których dochody przekraczały kryterium a rodziny zwracały się o pomoc ze względu na 

szczególnie trudną sytuację (trzy przypadki). Program doŜywiania Gmina realizowała takŜe 

poprzez przyznanie zasiłku celowego na zakup Ŝywności w postaci produktów 

Ŝywnościowych do wybrania w wyznaczonym sklepie i w tym celu zawierano z pięcioma 

placówkami handlowymi stosowne porozumienia.  

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli właściwym działaniem było udzielanie pomocy 

w formie świadczenia pienięŜnego w postaci zasiłku celowego na zakup Ŝywności, a takŜe 

pomoc w formie świadczenia rzeczowego w przypadku braku moŜliwości zapewnienia 

posiłku, w czasie wakacji dla dzieci korzystających w czasie roku szkolnego z doŜywiania 

w szkołach. 

Kwartalne informacje przekazywane przez Wójta do Wojewody Podkarpackiego 

o realizacji Programu sporządzane były rzetelnie, z zachowaniem wymaganego terminu 

i formy. 
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Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Wójtowi prawo zgłoszenia do 

dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń 

w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 


