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NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 
ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia        stycznia 2008 r. 
 
LRZ-41112-14-07 

I/07/012 

 

Pani 

Cecylia Cwynar 

Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Markowej 

 

 

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

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

Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie skontrolowała w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Markowej prawidłowość wykorzystania środków otrzymywanych z budŜetu 

państwa na realizacje 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 30 stycznia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie, 

na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Pani Kierownik niniejsze 

 

WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania podejmowane przez Gminę 

Markowa w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. 

 W kontroli ustalono, Ŝe przygotowanie organizacyjne Gminy, w tym Ośrodka do 

wykonywania obowiązków związanych z realizacją Programu było naleŜyte. Podział zadań 

pomiędzy poszczególne jednostki organizacyjne pozwalał na upowszechnianie na terenie 

gminy wiedzy na temat moŜliwości korzystania z doŜywiania. Ośrodek dysponował 

wiarygodnymi informacjami o osobach wymagających pomocy w formie posiłku i potrzebach 

w zakresie doŜywiania. Z tego rozeznania wynika, Ŝe z pomocy w formie posiłku nie 
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korzystało jedynie 13 uprawnionych uczniów z terenu Gminy – z powodu braku 

odpowiedniej bazy w jednej ze szkół. 

 W okresie objętym kontrolą wszystkie wnioski Gminy o przyznanie dotacji z budŜetu 

Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie Programu zawierały rzetelne dane, tj. m.in. 

dotyczące wysokości udziału środków własnych w przewidywanych kosztach jego realizacji. 

Gmina na realizację Programu, po zmianach usankcjonowanych aneksami do porozumień 

z Wojewodą ostatecznie otrzymała: w 2006 r. dotację w wysokości: 283,8 tys. zł i w 2007 r. 

dotację w wysokości 161,7 tys. zł. Wg zawartych porozumień udział środków własnych 

Gminy w ogólnych kosztach Programu wynosi 41,2 % w 2006 r. oraz 25 % w 2007 r. 

 W latach 2006-2007 Gmina nie podejmowała uchwał na mocy przepisów ustawy 

z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa 

w zakresie doŜywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) w sprawach – podwyŜszenia 

kryterium dochodowego przy przyznawaniu nieodpłatnie pomocy osobom i rodzinom oraz 

określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku. W ocenie NajwyŜszej Izby 

Kontroli wymienione działania naleŜy uznać za korzystne, gdyŜ pozwalały na prowadzenie 

doŜywiania wyłącznie nieodpłatnie, nie ograniczały liczby osób uprawnionych do pomocy 

w formie posiłku oraz wpływały na ograniczenie zjawiska niedoŜywienia. 

 Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe na potrzeby Programu Gmina dysponowała 

wystarczającą bazą Ŝywieniową – wyłącznie w gminnych jednostka organizacyjnych, tj. 

przedszkolach oraz szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Pomocy w formie posiłku 

realizowano w 11 punktach Ŝywieniowych w I półroczu 2006 r. oraz 10 punktach 

Ŝywieniowych w okresie II półrocza 2006 r. i trzech kwartałów 2007 r. W poszczególnych 

latach z posiłków korzystało ponad 300 osób, z  ogólnej liczby wydawanych posiłków mniej 

niŜ 10 % stanowiły posiłki w postaci gorącego napoju i kanapki – pozostałe to posiłki gorące. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe w 2008 r. Gmina dzięki przewidzianym w budŜecie środkom oraz 

planowanym zmianom organizacyjnym zamierza objąć doŜywianiem wszystkie uprawnione 

dzieci do lat 7 oraz uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, a takŜe 

wydawać w ramach doŜywiania tylko posiłki gorące. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, Ŝe w związku z realizacją Programu przestrzegano 

obowiązku wydatkowania środków z dotacji zgodnie z przeznaczeniem, tj. na cele związane 

z zapewnieniem pomocy w zakresie doŜywiania oraz wymogu terminowego sporządzania 

i przekazywania do Wojewody kwartalnych sprawozdań o jego realizacji. 
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 Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani Kierownik prawo złoŜenia do 

dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń 

w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 

 


