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NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 
ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia        sierpnia 2008 r. 
 

LRZ- 41112-19-08 

I/08/012 

 

Pani 

Barbara Darasz 

Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Olszanicy 

 

 

 

 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. 1.701 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie skontrolowała w Gminnym  Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Olszanicy (GOPS), prawidłowość wykorzystania środków 

otrzymywanych z budŜetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie 

doŜywiania” w latach 2006-2008 (I półrocze). 

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

podpisanym w dniu 7 sierpnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 

stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK - przekazuje Pani Kierownik niniejsze  

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie z uchybieniami ocenia działalność GOPS 

w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania środków budŜetowych na realizację programu 

„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” w latach 2006 - 2008 (I półrocze). 

 W kontroli ustalono, iŜ GOPS pozyskiwał niezbędną wiedzę do określenia poziomu 

potrzeb w zakresie doŜywiania, wykorzystując bieŜący kontakt pracowników socjalnych 

z podopiecznymi oraz analizując wykonanie budŜetu za lata poprzednie w tym zakresie. 
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Dane o osobach kwalifikujących się na do korzystania z Programu GOPS uzyskiwał 

równieŜ od Dyrektorów poszczególnych szkół, a takŜe poprzez upowszechnianie informacji 

o moŜliwości i warunkach pozyskiwania świadczenia.  

W okresie objętym kontrolą, nieodpłatną pomoc w zakresie doŜywiania otrzymywały 

osoby i rodziny, w których dochód na osobę nie przekraczał 150% kryterium dochodowego, 

o którym mowa w przepisach art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.). 

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli - GOPS naleŜycie współpracował z Wojewodą 

Podkarpackim w zakresie pozyskiwania informacji o programie, wymaganych dokumentach 

i obowiązujących terminach. Podawane we wnioskach do Wojewody informacje o liczbie 

osób i kosztach posiłków były rzetelnie opracowane na podstawie danych zabranych 

i analizowanych przez pracowników socjalnych. 

Na 2006 r. GOPS złoŜył do Wojewody Podkarpackiego wniosek o przyznanie dotacji 

w kwocie 187.200 zł. Gmina zaplanowała wydatkować na realizację Programu ze środków 

własnych kwotę 60.000 zł, tj. 24,3% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Na 

realizację Programu wydatkowano ogółem kwotę – 247.019 zł. Dotacja Wojewody 

Podkarpackiego wyniosła – 187.019 zł, natomiast udział środków własnych Gminy 60.000 zł. 

Z posiłków korzystało 303 osób, w tym 24 dzieci do 7 roku Ŝycia, 279 uczniów do czasu 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Łączny koszt posiłków wyniósł 77.990 zł. ( średni 

koszt jednego posiłku wyniósł 1.80 zł). Z zasiłków celowych korzystało 536 osób 

potrzebujących, na łączna kwotę 159.030 zł. Stawka dzienna zasiłku celowego wynosiła 2 zł. 

Na 2007 r. na realizację Programu zaplanowano 187.240 zł. Planowana dotacja 

Wojewody wyniosła – 127.240 zł, natomiast udział własnych środków Gminy - 60.000 zł, co 

stanowiło 32% kosztów realizacji Programu. W 2007 r. na realizację Programu wydatkowano 

ogółem 177.217,97 zł. Dotacja Wojewody Podkarpackiego wyniosła – 135.769,97, natomiast 

udział środków własnych Gminy 41.448 zł, co stanowiło 23,4% kosztów realizacji Programu. 

Z posiłków korzystało 257 osób, w tym 28 dzieci do 7 roku Ŝycia, 229 uczniów do czasu 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Łączny koszt posiłków wyniósł 69.018 zł (średni koszt 

jednego posiłku wyniósł 1.96 zł). Z zasiłków celowych w 2007 r. korzystało 400 osób 

potrzebujących, na łączna kwotę 82.200 zł. Stawka dzienna zasiłku celowego wynosiła 2 zł. 

Koszt realizacji Programu w I półroczu 2008 r. wyniósł ogółem – 88.584 zł, z tego 

dotacja Wojewody Podkarpackiego– 54.712 zł i środki własne Gminy - 33.873 zł. W okresie 

tym z posiłków skorzystało 183 osób, w tym 13 dzieci do 7 roku Ŝycia, 170 uczniów do czasu 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Koszt posiłków wyniósł - 33.873 zł. Z zasiłków 
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celowych skorzystało ogółem - 244 osób. Koszt świadczeń (zasiłków celowych) wyniósł 

53.194 zł. Stawka dzienna zasiłku celowego wynosiła 2 zł. 

Gmina Olszanica była w okresie objętym kontrolą organem prowadzącym dla 7 

placówek oświatowych (od 1 września 2007 r. - 6 placówek).  

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli placówki oświatowe prowadzone przez Gminę 

posiadały wystarczającą bazę w zakresie doŜywiania. W 3 obiektach zlokalizowano kuchnie 

i stołówki. W pozostałych placówkach doŜywianie realizowano w formie kanapek 

i droŜdŜówek oraz mleka. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia negatywnie działania GOPS w zakresie udzielania 

pomocy w formie świadczenia pienięŜnego w postaci zasiłku celowego na zakup Ŝywności, 

w czasie wakacji i innych przerw w zajęciach szkolnych dla dzieci korzystających 

z doŜywiania w szkołach. 

 W 2006 r. z takiej pomoc skorzystało tylko 53 dzieci (17,5%) na 303 uczniów 

korzystających z formy doŜywiania w czasie roku szkolnego. W 2007 r. z tej pomocy 

skorzystało 27 dzieci (10,5%) na 257 uczniów. W 2008 r. (do czasu zakończenia kontroli) 

z tej formy pomocy korzystało 23 dzieci (12,6%) na 183 uczniów. 

W kontroli ustalono, Ŝe GOPS sporządzał sprawozdania kwartalne z realizacji 

Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” i przekazywał je w formie 

elektronicznej i papierowej do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Informacje 

sporządzane były rzetelnie, z zachowaniem wymaganego terminu i formy. Sprawozdania 

zostały opracowane według wzoru i zawierały wszystkie dane wyszczególnione 

w postanowieniu § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. 

w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania (Dz. U. 

Nr 25, poz. 186 ze zm.). 

 

Przedstawiając powyŜsze uwagi i oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

 

1. Zapewnienie wypłaty zasiłku celowego dla dzieci korzystających z doŜywiania 

w czasie wakacji i innych przerw w zajęciach szkolnych. 

 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani prawo złoŜenia na piśmie do 

Dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń 

w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu. 
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W przypadku nieskorzystania z tego prawa, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura 

w Rzeszowie oczekuje od Pani Kierownik w terminie miesięcznym informacji o sposobie 

wykonania wniosku, bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosku 

lub przyczynach niepodjęcia takich działań. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o której wyŜej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały 

właściwej komisji NIK. 

 


