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NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 
ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia        stycznia 2008 r. 
 
LRZ – 41112-11-07 
I/07/012 

 
Pan 
Jan Ziarnik 
Wójt Gminy Frysztak 

 
 

 

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

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

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie skontrolowała w Urzędzie Gminy we 

Frysztaku prawidłowość wykorzystania środków otrzymywanych z budŜetu państwa na 

realizację programu Pomoc państwa w zakresie doŜywiania w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 

15 października 2007 r.”. 

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

podpisanym w dniu 31 grudnia 2007 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust 1, 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykorzystanie środków otrzymywanych z 

budŜetu państwa na realizację programu Pomoc państwa w zakresie doŜywiania. 

W kontroli ustalono, Ŝe Gmina prawidłowo upowszechniała informacje na temat 

moŜliwości korzystania z pomocy w formie posiłku przez uprawnione osoby. Prowadzona 

akcja upowszechniająca tę formę pomocy prowadzona była w sposób zapewniający dotarcie 

informacji do maksymalnej liczby mieszkańców Gminy. 

Ustalono, Ŝe złoŜone przez Wójta Gminy Frysztak wnioski do Wojewody 

Podkarpackiego o przyznanie dotacji na doŜywianie na lata 2006 i 2007 zawierały rzetelne 

dane dotyczące zapotrzebowania na środki do realizacji programu i były złoŜone w terminie 

pozwalającym na realizację Programu w ciągu całego danego roku. 
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Przyznana przez Wojewodę w 2006 r. dotacja (179.240 zł) na realizację programu 

wykorzystana została w 100%, natomiast przyznana w 2007 r. dotacja (201.500 zł) 

wykorzystana była na koniec III kwartału 2007 r. w wysokości 81.332 zł (tj. w 40,4%). 

Udział środków własnych Gminy na realizację programu w badanym okresie był zgodny z 

zawartymi porozumieniami z Wojewodą Podkarpackim i wynosił:  

- w 2006 r. - 55.733 zł tj. 23,7 % poniesionych wydatków na realizację programu (234.973 

zł); 

- na koniec III kwartału 2007 r. - 22.329 zł tj. 21,5% poniesionych wydatków (103.661 zł). 

 W kontroli ustalono, Ŝe w 2006 r. Gmina objęła programem „Pomoc państwa w 

zakresie doŜywiania” łącznie 857 osób a w ciągu trzech kwartałów 2007 r. 436 osób. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia objęcie Programem uczniów z terenu Gminy, 

którzy uczęszczali do szkół poza terenem Gminy. 

Stwierdzono, Ŝe w kontrolowanym okresie na terenie Gminy doŜywianie dzieci realizowane 

było w placówkach oświatowych Gminy. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia podjęte w 2007 r. działania Gminy mające na 

celu zmniejszenie liczby wydawanych posiłków w postaci bułki/kanapki i gorącego napoju na 

rzecz zwiększenia liczby wydawanych posiłków gorących. 

W latach 2006 – 2007 Wójt Gminy Frysztak terminowo przekazywał kwartalne 

informacje o realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” do Wojewody 

Podkarpackiego, w których zawierane były wymagane informacje dotyczące jego realizacji. 

W kontrolowanym okresie Gmina nie dowoziła posiłków do osób (w podeszłym wieku, 

niepełnosprawnych), którym naleŜne było świadczenie w formie doŜywiania. Osoby te 

otrzymywały zasiłek celowy. Wysokość wypłaconych zasiłków celowych w tym okresie 

wyniosła: 

- w 2006 r. - dla 132 rodzin obejmując świadczeniem 356 osób, łączny koszt zasiłku wyniósł 

65.738 zł, z tego: z dotacji – 56.148 zł (tj. 85,4 %), ze środków własnych – 9.590 zł (tj. 

14,6 %), średni koszt jednego świadczenia wyniósł – 200,42 zł; 

- w okresie 3 kwartałów 2007 r. - dla 7 rodzin obejmując świadczeniem 21 osób, łączny 

koszt zasiłku w tym okresie wyniósł 3.515 zł, z tego: z dotacji – 2.853 zł (tj. 81,2 %), ze 

środków własnych – 662 zł (tj. 18,8 %), średni koszt jednego świadczenia wyniósł – 

130,19 zł. 

W kontroli ustalono, Ŝe w badanym okresie w czasie przerw w nauce (ferie, wakacje 

itp.) Gmina nie prowadziła doŜywiania dzieci i młodzieŜy objętej obowiązkiem szkolnym.  
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Ustalono takŜe, iŜ Gmina w tym okresie nie opracowywała kalkulacji kosztów posiłku, a 

wysokość kosztów przyjęta była w oparciu o wnioski dyrektorów szkół realizujących 

doŜywianie w stołówkach przedszkolnych. 

 

 Przedstawiając powyŜsze uwagi i oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w 

Rzeszowie - na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o NIK wnosi o: 

- opracowywanie kalkulacji kosztów posiłku przy ubieganiu się o przyznanie dotacji na 

realizację programu Pomoc państwa w zakresie doŜywiania, 

- podjęcie działań mających na celu objęcie doŜywianiem dzieci w okresie przerw w 

nauce, których rodziny znajdują się szczególnie w trudnej sytuacji materialnej. 

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli oczekuje od Pana Wójta, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

wniosków, bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków lub przyczynach 

niepodjęcia takich działań. 

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego Pan Wójt ma prawo zgłosić do dyrektora Delegatury 

NIK w Rzeszowie umotywowane zastrzeŜenia w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych 

w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, termin nadesłania informacji o której mowa wyŜej, liczy się od 

dnia otrzymania ostatecznej uchwały. 

 


