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NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 
ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia        czerwca 2008 r. 
 
LRZ– 41112- 17-07 

I/07/012 

Pan 

Józef Rybiński 

Burmistrz 

Radomyśla Wielkiego 

 

 

 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 Radomyśl 

Wielki 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 3 czerwca 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie na 

podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Gminy w zakresie 

pozyskiwania i wykorzystywania środków budŜetowych na realizację Programu „Pomoc 

państwa w zakresie doŜywiania” w latach 2006-2007. 

 W kontroli ustalono, 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 kierowników podległych 

Burmistrzowi słuŜ i instytucji, w tym szczególnie dyrektorów szkół. 

Programem doŜywiania objęte były wszystkie osoby wymagające pomocy, które 

zgłosiły chęć uczestnictwa i kwalifikowały się do jej otrzymania, zarówno za pośrednictwem 
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szkół i przedszkoli w Gminie, jak równieŜ placówek oświatowo - wychowawczych poza 

terenem Gminy, do których uczęszczały dzieci i młodzieŜ z Gminy Radomyśl Wielki. 

 W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli, instytucje samorządowe Miasta i Gminy 

naleŜycie współpracowały z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w zakresie pozyskiwania 

informacji o programie, wymaganych dokumentach i obowiązujących terminach. Podawane 

we wnioskach do Wojewody informacje o liczbie osób i kosztach posiłków, opracowane na 

podstawie danych zebranych i przeanalizowanych przez pracowników GOPS były rzetelne. 

Gmina otrzymała w roku 2006 środki na doŜywianie na poziomie wnioskowanym, tj. 

w kwocie 323.020 zł. Natomiast w roku 2007 kolejne trzy porozumienia z Wojewodą 

Podkarpackim pozwoliły na pozyskanie środków z dotacji w kwocie łącznej 332.800 zł, tj. 

niŜszej niŜ przewidywały pierwotne załoŜenia (402.400 zł). Deklarowane przez Gminę środki 

na poziomie 150.000 zł nie zostały wydatkowane. Ostatecznie z własnych środków Gmina 

wydatkowała 83.200 zł. Ograniczenie przez Gminę środków własnych na realizację Programu 

do 20% planowanych nakładów, 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.). 

W kontroli ustalono, Ŝe w 2006 roku programem doŜywiania objętych było 1.210 dzieci 

w placówka podległych Gminie i innych placówkach oświatowych oraz doŜywianiem 

w formie zasiłku celowego dalsze 667 osoby. W roku 2007 z doŜywiania w szkołach 

korzystało 1.081 dzieci, a 249 osób objęto doŜywianiem w formie zasiłku celowego. 

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli – Gmina z właściwą starannością podchodziła do 

działań na rzecz urządzenia i doposaŜenia punktów wydawania posiłków, finansując 

urządzenie i doposaŜenie tychŜe punktów. 

Kwartalne informacje przekazywane przez Burmistrza 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 Burmistrzowi prawo zgłoszenia do 

dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń 

w sprawie ocen zawartych w tym wystąpieniu. 

 


