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NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 
ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia        stycznia 2008 r. 
 
LRZ– 41112-13-07 

I/07/012 

Pan 

Krzysztof Grad 

Wójt  

Gminy Chmielnik 

 

 

 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 Chmielnik, 

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 4 stycznia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie – 

na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK – przekazuje Panu Wójtowi 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). 

 Kontrola wykazała, iŜ Gmina pozyskiwała niezbędną wiedzę do określenia poziomu 

potrzeb w zakresie doŜywiania, wykorzystując bieŜący kontakt pracowników Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) z podopiecznymi. Dane o osobach kwalifikujących się 

na doŜywianie Gmina uzyskiwała równieŜ od kierownictwa poszczególnych szkół, a takŜe 

poprzez upowszechnianie  informacji o moŜliwości i warunkach pozyskiwania świadczenia.  

Programem doŜywiania objęte były wszystkie dzieci i osoby wymagające pomocy, które 

zgłosiły chęć uczestnictwa i kwalifikowały się do jej otrzymania, zarówno za pośrednictwem 
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szkół i świetlicy socjoterapeutycznej w Gminie, jak równieŜ szkół poza terenem do których 

uczęszczały dzieci z Gminy Chmielnik.  

 W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli, 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 GOPS. Gmina 

otrzymała na doŜywianie środki w kwocie 271.200 zł  na 2006 r. i w kwocie 203.400 zł, na 

2007 r., które były niŜsze od  wnioskowanych. Udział własnych środków Gminy, dzięki 

właściwemu uzasadnieniu i udokumentowaniu wniosków złoŜonych do Wojewody 

Podkarpackiego, wynosił w kaŜdym roku 67.800 zł, co stanowiło 25% i było zgodne 

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), wg 

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. 

 Kontrola wykazała, Ŝe w 2006 r. Programem doŜywiania objętych było 1.192 osób, 

w tym 344 osób korzystało z doŜywiania, a 848 osoby korzystały  z zasiłku celowego na 

zakup Ŝywności. Łączna wartość kosztów poniesionych w 2006 r. wynosiła 339.000 zł, z tego 

na posiłki – 114.442 zł, na zasiłki celowe – 206.397 zł oraz na doposaŜenie punktów, 

w których wydawano posiłki – 18.161 zł.  

 Za trzy kwartały 2007 roku programem doŜywiania objętych zostało 905 osób, w tym 

292 osoby korzystające z doŜywiania, na łączną kwotę 71.241 zł, oraz 613 osób 

korzystających  z zasiłku celowego na zakup Ŝywności na łączną kwotę 89.110 zł. Wydatki na 

doposaŜenie stołówki szkolnej i punktów wydawania posiłków stanowiły kwotę 6.889 zł. 

 W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy funkcjonowało 10 placówek 

prowadzących doŜywianie, w tym 8 szkół, 1 przedszkole i 1 świetlica socjoterapeutyczna. 

Jedna ze szkół (łącznie z przedszkolem) wyposaŜona była w stołówkę, która zapewniała 

doŜywianie dzieci, a w pozostałych utworzone były punkty wydawania posiłków, które 

dostarczane były przez firmę na podstawie stosownie zawartej umowy. 

 W okresie objętym kontrolą Rada Gminy Chmielnik nie skorzystała z uprawnienia 

określonego art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”, i nie podjęła uchwały 

o podwyŜszeniu kryterium dochodowego. Nie podjęto równieŜ uchwały w sprawie warunków 
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odpłatności za pomoc, w przypadku jeŜeli osoba przekracza określone kryterium dochodowe, 

pomimo takiego obowiązku określonego w art. 6 ust. 2 wyŜej cytowanej ustawy 

o ustanowieniu programu, ze względu iŜ nie występowały takie przypadki. 

 W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli właściwym działaniem było udzielanie pomocy 

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

w przypadku braku moŜliwości zapewnienia posiłku oraz w czasie wakacji dla dzieci 

korzystających z doŜywiania w szkołach, w ciągu roku szkolnego. 

 Przekazywane przez Wójta kwartalne informacje do Wojewody Podkarpackiego 

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

z zachowaniem wymaganego terminu i formy. 

 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Dyrektorowi zgłoszenia do 

dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń 

w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 


