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Rzeszów, stycznia 2008 r. 

 
NajwyŜsza Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 
ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów 
 
LRZ- 41112-12-07 

I/07/012 

Pan 

Mirosław Pluta 

       Burmistrz Miasta i Gminy 

Baranów Sandomierski 

 

 

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

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

Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie skontrolowała w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów 

Sandomierski, 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 28 stycznia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie, 

stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK - przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze  

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu w zakresie 

pozyskiwania i wykorzystywania środków budŜetowych na realizację programu „Pomoc 

państwa w zakresie doŜywiania” w latach 2006 - 2007 (trzy kwartały). 

 

 W kontroli ustalono, iŜ Gmina Baranów Sandomierski pozyskiwała niezbędną wiedzę 

do określenia poziomu potrzeb w zakresie doŜywiania, wykorzystując bieŜący kontakt 
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pracowników socjalnych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) 

z podopiecznymi oraz analizując wykonanie budŜetu za lata poprzednie w tym zakresie. 

Dane o osobach kwalifikujących się na do korzystania z Programu Gmina uzyskiwała 

równieŜ od Dyrektorów poszczególnych szkół, a takŜe poprzez upowszechnianie informacji 

o moŜliwości i warunkach pozyskiwania świadczenia. 

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli - rządowym programem doŜywiania objęte 

zostały wszystkie dzieci i osoby wymagające pomocy, które zgłosiły chęć uczestnictwa 

i kwalifikowały się do jej otrzymania, zarówno za pośrednictwem bezpośrednio MGOPS oraz 

szkół i innych placówek oświatowych a takŜe Środowiskowego Domu Samopomocy 

i Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

 W okresie objętym kontrolą Gmina naleŜycie współpracowała z Podkarpackim 

Urzędem Wojewódzkim w zakresie pozyskiwania informacji o programie, wymaganych 

dokumentach i obowiązujących terminach. Podawane we wnioskach do Wojewody 

Podkarpackiego informacje o liczbie osób i kosztach posiłków, opracowane były na 

podstawie danych zabranych i analizowanych przez pracowników MGOPS.  

W 2006 r. Gmina na realizację Programu wydatkowała ogółem kwotę - 436.800 zł. 

Dotacja Wojewody wyniosła - 349.400 zł, natomiast udział środków własnych Gminy - 

87.360 zł, co stanowiło 20 % kosztów realizacji Programu.  

W 2007 r. na realizację Programu zaplanowano 406.800 zł. Planowana dotacja 

Wojewody wyniosła - 276.800 zł, natomiast udział własnych środków Gminy - 130.000 zł,  

co stanowiło 32 % kosztów realizacji Programu.  

Koszt realizacji powyŜszego Programu w okresie trzech kwartałów 2007 r. wyniósł 

ogółem - 210.436 zł, z tego dotacja Wojewody - 124.627 zł i środki własne Gminy - 85.809 zł 

(41 %). 

Gmina Baranów Sandomierski właściwie uzasadniła i udokumentowała wnioski 

złoŜone do Wojewody Podkarpackiego, a zrealizowany i planowany udział środków własnych 

był zgodny z przepisem 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), według którego Wojewoda moŜe wyrazić zgodę na zwiększenie dotacji, z tym Ŝe 

udział środków własnych Gminy nie moŜe wynosić mniej niŜ 20 % przewidywanych kosztów 

realizacji programu. 
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Kontrola wykazała, Ŝe w 2006 roku z posiłków skorzystało 570 osób, w tym dzieci do 

7 roku Ŝycia - 81, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 489. Koszt 

posiłków wyniósł - 158.452 zł. Z zasiłków celowych skorzystało ogółem - 331 rodzin (1.393 

osób w rodzinach). Koszt świadczeń (zasiłków celowych) wyniósł - 238.784 zł. Świadczenia 

rzeczowe otrzymało ogółem - 50 rodzin. Koszt świadczeń wyniósł - 9.564 zł. Dodatkowo za 

kwotę 30.000 zł utworzono i doposaŜono punkty Ŝywieniowe w szkołach. 

W okresie trzech kwartałów 2007 roku z posiłków skorzystało 488 osób, w tym dzieci 

do 7 roku Ŝycia - 76, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej - 394. Koszt 

posiłków wyniósł - 97.882 zł. Z zasiłków celowych skorzystało ogółem - 227 rodzin (949 

osób w rodzinach). Koszt świadczeń (zasiłków celowych) wyniósł - 112.554 zł.  

 

Gmina Baranów Sandomierski była w okresie objętym kontrolą organem 

prowadzącym dla 11 placówek oświatowych.  

Zdaniem NajwyŜszej Izby Kontroli placówki oświatowe prowadzone przez Gminę 

posiadały wystarczającą bazę w zakresie doŜywiania. W 10 obiektach zlokalizowano kuchnie 

i stołówki. DoŜywianie realizowano w formie obiadu lub II śniadania (bułka/kanapka). 

W Zespole Szkół w Skopaniu uczniowie dodatkowo korzystali z programu pn. 

„Dopłata do spoŜycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”.  

Kontrola wykazała, Ŝe w 2007 r. z posiłków w ramach wieloletniego programu pn. 

„Pomoc państwa z zakresie doŜywiania” korzystali podopieczni Środowiskowego Domu 

Samopomocy oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim (18 

osób). Osoby te korzystały z kuchni i stołówek zlokalizowanych w tych obiektach.  

 

W okresie objętym kontrolą Rada Miejska podjęła w dniu 23 maja 2006 roku uchwałę 

nr XLII/306/06 w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach 

wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. Uchwała została podjęta 

na podstawie art. 5 i art. 6 – ww. ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 

państwa z zakresie doŜywiania”.. 

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia jako właściwe działania Gminy w zakresie udzielania 

pomocy w formie świadczenia pienięŜnego w postaci zasiłku celowego na zakup Ŝywności, 

w przypadku braku moŜliwości zapewnienia posiłku oraz w czasie wakacji i innych przerw 

w zajęciach szkolnych dla dzieci korzystających z doŜywiania w szkołach i innych 

placówkach oświatowych w ciągu roku szkolnego. 
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W kontroli ustalono, Ŝe Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie 

jako jednostka sprawozdawcza sporządzał sprawozdania kwartalne z realizacji rządowego 

programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” i przekazywał w formie elektronicznej 

i „papierowej” do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Polityki Społecznej). 

 Przekazywane przez MGOPS kwartalne informacje do Wojewody Podkarpackiego 

o realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”, sporządzane były rzetelnie, 

z zachowaniem wymaganego terminu i formy. 

Sprawozdania zostały opracowane według wzoru zamieszczonego w SAC i zawierały 

wszystkie dane wyszczególnione w § 11, ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

doŜywiania (Dz. U. Nr 25, poz. 186 ze zm.).  

 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego Pan Burmistrz ma prawo zgłosić do dyrektora 

Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowane zastrzeŜenia w sprawie 

ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 


