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NajwyŜsza Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów 

 
 
 
 
 

Rzeszów, dnia        stycznia 2008 r. 
  

 
LRZ -41112-2-07 
I/07/012 
 
 

Pan  

Edward Dobrzański 

Wójt Gminy Czarna 

 

 

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 przeprowadziła w Urzędzie Gminy w Czarnej 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 wykorzystuje środki otrzymane 

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

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

rzetelnie pozyskiwanych informacji, bądź to przez pracowników socjalnych Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź z list uczniów przedstawianych przez dyrektorów szkół 

znajdujących się na terenie Gminy. Wsparciem socjalnym budŜetu państwa zostały objęte 

wszystkie rodziny wymagające opieki. 

Koszt programu w latach 2006, 2007 III kw. wynosił odpowiednio: 248.519 zł oraz 

145.923 zł, w tym na doposaŜenie istniejących punktów przygotowania i wydawania 

posiłków odpowiednio 15.000 zł i 10.000 zł . Wkład własny Gminy wynosił 
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odpowiednio:20,09% i 20,0%. Został on zmniejszony do tego poziomu wyniku akceptacji 

przez Wojewodę wniosków Urzędu o zmniejszenie udziału Gminy wydatkach 

przeznaczanych na realizację programu. Wysokość środków finansowych przyznanych 

Gminie w okresie objętym kontrolą tj. 2006 r., 2007 r. była zgodna z wnioskowaną. 

Na terenie Gminy przygotowywane i wydawanie posiłków o odbywało się w 11 

stołówkach w pełni wyposaŜonych. Są to jadłodajnie znajdujące się szkołach lub 

przedszkolach partycypujących w programie doŜywiania. W przypadku Zespołu Szkół 

w Woli Małej ze względu na zbyt duŜe koszty związane z zatrudnieniem obsługi 

i doposaŜeniem kuchni w stosunku do ilości dzieci wymagających doŜywiania ciepłe posiłki 

były dowoŜone przez firmę gastronomiczną z którą zawarto stosowna umowę. 

W latach 2006, 2007 Urząd objął pomocą socjalną wynikającą z uczestnictwa 

w programu odpowiednio 898 i 787 osób. Liczba korzystających z posiłku wynosiła 454 

w 2006 r. (dzieci do lat 7 – 35, uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 419) 

i 408 w 2007r. do III kw. (48 – dzieci do 7 roku Ŝycia, 360 – uczniowie do czasu ukończenia 

szkoły ponadgimnazjalnej). Zasiłków celowych z funduszy programu wypłacono 644 w roku 

2006 (71 - dla dzieci do lat 7, 239 dla uczniów do czasu ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej, 354 – pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy 

o pomocy społecznej) oraz 379 w 2007 do III kw. (43 – dzieci do 7 roku Ŝycia, 135 uczniowie 

do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, 201 – pozostałe osoby otrzymujące pomoc na 

podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej). 

Posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych znajdujących na terenie gminy były 

wydawane wyłącznie w formie gorących posiłków; 

- jako jedno danie 445, w formie pełnego obiadu 8, jako całodzienne wyŜywienie 1 w 2006 r. 

- jako jedno danie 397, w formie pełnego obiadu 11 w 2007 r. do III kw.  

Sprawozdania z realizacji Rządowego Programu były sporządzane zgodnie §11 ust. 2 

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

wieloletniego „pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. 

 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pan Wójtowi prawo złoŜenia do dyrektora 

Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 


