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NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 
ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów 

 
 
 
 
 

Rzeszów, dnia… stycznia 2008 r. 

 
LRZ – 41112-15-07 
I/07/012 
 
 
 

Pan  

Marek Wacław Górak 

Burmistrz Gminy Dukla  

 

 

 

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 przeprowadziła w Urzędzie Gminy w Dukli kontrolę 

prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych 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 3 grudnia 2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 

ustawy o NIK, przekazuje panu Wójtowi niniejsze  

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia Ŝe Urząd prawidłowo wykorzystał środki otrzymane 

z budŜetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. 

W kontroli ustalono, iŜ pomoc w ramach Programu była udzielana na podstawie 

rzetelnych danych dotyczących potrzeb socjalnych mieszkańców Gminy. Wnioski Burmistrza 

kierowane do Wojewody Podkarpackiego w 2006 r. i 2007 r. o przyznanie środków z budŜetu 

państwa na realizacje Programu sporządzano na podstawie wiarygodnej wiedzy Miejsko -

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z lat ubiegłych i bieŜącego rozpoznania potrzeb. 

Pracownicy socjalni Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli poprzez 
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wywiady środowiskowe weryfikowali informacje dostarczane przez dyrektorów szkół, 

sołtysów i na tej podstawie wydawano przedmiotowe decyzje.  

W 2006r. przyznano Gminie Dukla dotacje w wysokości 545.120 zł, a wkład własny 

Gminy wynosił 200.000 zł, natomiast w 2007 r. Wojewoda Podkarpacki zgodnie z aneksem 

do porozumienia z dnia 4 października 2007 r. przyznał kwotę 599.150 przy wkładzie 

własnym 206.000 zł. Zarówno w 2006 r. jak i 2007 r. Gmina zapewniła nie mniejszy niŜ 20% 

udział środków własnych w przewidywanych kosztach realizacji Programu. 

W latach 2006 - 2007 (do III kwartału) Programem objęto odpowiednio 2.617 i 1.511 osób. 

W kontrolowanym okresie nie udzielono pomocy socjalnej 20 osobom w 2006 r. i 4 osobom 

w 2007 z powodu braku odpowiednich warunków sanitarnych, bądź to z niechęci do 

uzyskania tej formy pomocy, przez osoby kwalifikujące się do jej udzielenia.  

DoŜywianie realizowano w 10 placówkach wychowawczo - oświatowych: 

Pozytywnie naleŜy ocenić działania Urzędu zmierzające do zwiększenia ilości dań 

ciepłych wydawanych dzieciom w szkołach. W 2006 r. wydawano posiłki w formie pełnego 

obiadu lub jednego dania w dwóch placówkach, tj. w Zespole Szkół Publicznych w Dukli 

i w Przedszkolu Gminnym w Dukli, natomiast w 2007 liczba punktów w których 

umoŜliwiano dzieciom i młodzieŜy spoŜywanie ciepłych dań wzrosła do 7 (Zespół Szkół 

Publicznych w Dukli, Przedszkole Gminne w Dukli, Zespół Szkół Publicznych w Łękach 

Dukielskich, Zespół Szkół Publicznych w Wietrznie, Zespół Szkół Publicznych w Równem, 

Zespół Szkół Publicznych w Głojscach i Zespół Szkół Publicznych w Tylawie). Ze względu 

na uwarunkowania sanitarne szkoły w Wietrznie, w Równem, w Głojscach, w Tylawie 

korzystały z posiłków dowoŜonych z Zespołu Szkół Publicznych w Dukli oraz z restauracji 

„Domenico” w Tylawie, z którą zawarto stosowną umowę. 

Pomoc w formie posiłku w 2006 r. przyznano 1.136 osobom w tym: całodzienne 

wyŜywienie 30 osób, pełny obiad 347 osób, mleko, bułka/kanapka 759 osób, a w 2007 do III 

kwartału przyznano 985 osobom, w tym: całodzienne wyŜywienie 34 osób, pełny obiad 270 

osób, jedno danie gorące 45 osób, mleko, bułka/kanapka 636 osób. 

Sprawozdania z realizacji Rządowego Programu były sporządzane zgodnie z § 11 ust. 

2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu 

wieloletniego „pomoc państwa w zakresie doŜywiania” i składano je terminowo, tj. do 15 

dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. 
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 Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o NIK w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Burmistrzowi prawo zgłoszenia do dyrektora 

Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 


