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NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 
ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia        lipca 2008 r. 
 
LRZ– 41112 – 18 - 07 

I/07/012 

Pan 

Paweł Pernal 

Burmistrz Gminy 

Iwonicz Zdrój 

 

 

 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 Iwonicz Zdrój, 

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 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 Urzędu Gminy w Iwoniczu 

Zdroju 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, wykorzystując bieŜący kontakt pracowników Gminnego 

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

kierownikami podległych Burmistrzowi jednostek, w szczególności dyrektorów szkół 

i przedszkoli. 

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 poza terenem Gminy, do których uczęszczały 

dzieci i młodzieŜ z Gminy Iwonicz Zdrój. 

 W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli, instytucje samorządowe Gminy naleŜycie 

współpracowały 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 

Iwonicz Zdrój, były rzetelne w kwestii osób objętych doŜywaniem oraz kalkulacji kosztów 

i rodzaju wydatków. Gmina otrzymała w roku 2006 środki na doŜywianie na poziomie 

wnioskowanym, tj. w kwocie 146.000 zł. Natomiast w roku 2007 kolejne dwa zawarte 

porozumienia z Wojewodą Podkarpackim pozwoliły na pozyskanie środków z dotacji 

w kwocie łącznej 452.000 zł, tj. odpowiadającej załoŜeniom kalkulacyjnym oraz 

korygowanym planom poprawy doposaŜenia punktów wydawania posiłków. 

Na pozytywną uwagę zasługuje fakt stosunkowo wysokiego udziału środków 

deklarowanych i wydatkowanych przez Gminę w kolejnych latach na poziomie odpowiednio: 

315.000 zł (62,5% wartości zadania) i 215.833 (32% ostatecznej wartości zadania). Ponadto 

Gmina realizowała nakłady z własnych środków poza Programem.  

Pozytywnym efektem nakładów na poprawę wyposaŜenia punktów przyrządzania 

i wydawania posiłków był fakt serwowania uczniom od października 2007 r., we wszystkich 

placówkach oświatowych w Gminie, pełnego ciepłego posiłku. 

W kontrola ustalono, Ŝe w 2006 roku programem doŜywiania objętych było średnio 

w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 586 dzieci w placówka oświatowych 

podległych Gminie i placówce zewnętrznej oraz doŜywianiem w formie zasiłku celowego 

dalszych 200 osób. W roku 2007 z doŜywiania w szkołach korzystało średnio 573 dzieci, 

a dalszych 270 osób objęto doŜywianiem w formie zasiłku celowego. O celowości 

prowadzonego doŜywiania dzieci świadczy fakt korzystania z tej formy pomocy ponad 60% 

dzieci uczęszczających do szkoły połoŜonej na obrzeŜach Gminy (Szkoła Podstawowa 

i Gimnazjum w Lubatówce). W Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iwoniczu wskaźnik ten 

sięgał 15% ogółu uczniów. 

Przekazywane przez Pana Burmistrza kwartalne informacje do Wojewody 

Podkarpackiego o realizacji Programu, sporządzane były rzetelnie, z zachowaniem 

wymaganego terminu i formy. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Burmistrzowi prawo zgłoszenia do 
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dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń 

w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 


