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NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 
ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia        maja 2008 r. 
 
LRZ– 41112-16-07 

I/07/012 

Pan 

Krzysztof Klecha 

Wójt  

Gminy Dzikowiec 

 

 

 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 Gminy w Dzikowcu 

prawidłowość wykorzystania środków otrzymywanych z budŜetu państwa na realizację 

Programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 

grudnia 2007 r.  

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

podpisanym w dniu 30 kwietnia 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 Gminy w Dzikowcu 

w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków budŜetowych na realizację Programu 

„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” w latach 2006-2007. 

 Kontrola wykazała, iŜ Gmina pozyskiwała niezbędną wiedzę do określenia poziomu 

potrzeb w zakresie doŜywiania poprzez bieŜący kontakt pracowników Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej (GOPS) z podopiecznymi, a takŜe kontakty słuŜbowe Wójta 

z dyrektorami podległych placówek oświatowych. Informacja o moŜliwości i warunkach 

pozyskiwania świadczenia była zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej.  
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Programem doŜywiania objęte były wszystkie osoby wymagające pomocy, które się 

zgłosiły i kwalifikowały się do jej otrzymania, zarówno za pośrednictwem szkół i przedszkoli 

w Gminie, jak równieŜ placówek oświatowo-wychowawczych poza terenem Gminy, do 

których uczęszczały dzieci i młodzieŜ z Gminy Dzikowiec. 

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 na podstawie 

danych zebranych i przeanalizowanych przez pracowników GOPS Dzikowiec, były rzetelne 

w kwestii osób objętych doŜywaniem oraz kalkulacji kosztów i rodzaju wydatków. Gmina 

otrzymała na doŜywianie środki na poziomie wnioskowanym, tj. w kwocie 260.000 zł na 

2006 r. i w kwocie 494.044 zł na 2007 r. 

Ograniczenie przez Gminę środków własnych na realizację Programu do 20% 

planowanych nakładów w kolejnych latach było uprawnione w świetle przepisów 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 ze zm.) 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 roku programem doŜywiania w szkołach objętych było 

408 dzieci uczęszczających do szkół oraz doŜywianiem w formie zasiłku celowego dalszych 

154 osoby. W roku 2007 z doŜywiania w szkole korzystało 495 dzieci, a 234 osoby objęto 

doŜywianiem w formie zasiłku celowego. Gmina finansowała urządzenie i doposaŜenie 

punktów wydawania posiłków w Szkołach Podstawowych w  miejscowościach Mechowiec 

i Spie w 2006 r. W 2007 r. sfinansowano zakup sprzętu na wyposaŜenie kuchni i stołówek dla 

wszystkich 6 szkół i 2 przedszkoli prowadzących doŜywianie oraz gruntowny remont 

stołówki wraz z doposaŜeniem w Szkole Podstawowej w Lipnicy. W ramach deklarowanego 

udziału własnego Gminy dofinansowano takŜe zakup dwóch samochodów dostawczych na 

potrzeby GOSP, z przeznaczeniem do transportu środków Ŝywnościowych. 

O zasadności finansowania programu doŜywiania zarówno poprzez środki własne 

Gminy jak równieŜ dotację z budŜetu państwa, świadczy odsetek korzystających z Programu 

dzieci sięgający 45% ogółu uczniów w szkole i 24% dzieci w oddziałach przedszkolnych. 

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli właściwym działaniem było udzielanie pomocy 

w formie świadczenia pienięŜnego w postaci zasiłku celowego na zakup Ŝywności, a takŜe 
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pomoc w formie świadczenia rzeczowego w przypadku braku moŜliwości zapewnienia 

posiłku. 

Przekazywane przez Wójta kwartalne informacje do Wojewody Podkarpackiego 

o realizacji Programu, 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 Wójtowi prawo zgłoszenia do 

dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń 

w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 

 


