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NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 
ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia        grudnia 2008 r. 
 
LRZ–41112-22-07 

I/07/012 

Pan 

Waldemar Grochowski 

Burmistrz 

Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 

 

 

 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 

skontrolowała w Urzędzie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, prawidłowość wykorzystania 

środków otrzymywanych z budŜetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa 

w zakresie doŜywiania” w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2008 r. 

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

podpisanym w dniu 12 listopada 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie – 

stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK – przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu w zakresie 

pozyskiwania i wykorzystywania środków budŜetowych na realizację Programu w latach 

2006 – I półrocze 2008. 

 Kontrola wykazała, iŜ Gmina pozyskiwała niezbędną wiedzę do określenia poziomu 

potrzeb w zakresie doŜywiania, wykorzystując bieŜący kontakt pracowników Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem (OPS) z podopiecznymi. Dane o osobach 

kwalifikujących się na doŜywianie, Gmina uzyskiwała równieŜ od kierownictwa 

poszczególnych szkół, a takŜe poprzez upowszechnianie informacji o moŜliwości i warunkach 

pozyskiwania świadczenia na stronie internetowej OPS. 

                                                      
1 Dz. U. z 2007 Nr 231, poz. 1701 j.t. 
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Programem doŜywiania objęte były wszystkie dzieci, które kwalifikowały się do jej 

otrzymania i zgłosiły chęć za pośrednictwem szkół w Gminie, jak i inne osoby wymagające 

pomocy. 

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 były na podstawie danych zebranych i analizowanych przez 

pracowników OPS. 

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli, pozyskiwane przez Gminę środki z budŜetu 

państwa na realizację Programu zostały wykorzystane na cele w nim określone. Na podstawie 

zawartych porozumień i aneksów, Gmina na lata 2006, 2007 i 2008 otrzymywała dotacje na 

realizację Programu odpowiednio w kwotach: 310,4 tys., 528,2 tys. i 439,9 tys. zł. Gmina na 

realizację Programu zapewniła ze środków własnych: w 2006 r. 77,6 tys., w 2007 r. 148 tys. 

I w 2008 r. 110 tys. zł. 

Udział środków własnych Gminy w kaŜdym roku odpowiadał udziałowi określonemu 

przepisem art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”2. 

Kontrola wykazała, Ŝe w okresie objętym kontrolą kaŜda osoba czy rodzina 

spełniająca kryteria ustawowe, uzyskiwała pomoc przewidzianą Programem. Na koniec 

2006 r. Programem doŜywiania objętych było 1.194 osoby, w tym 388 osób korzystało 

z doŜywiania, a 920 osób z zasiłku celowego na zakup Ŝywności. W 2007 r. pomocą objętych 

zostało 1.346 osób, w tym 424 osoby korzystające z doŜywiania, oraz 896 osób 

korzystających z zasiłku celowego na zakup Ŝywności. Ponadto w IV kwartale 976 osób 

skorzystało ze świadczenia rzeczowego. W II kwartale 2008 r. Programem zostało objętych 

864 osoby, w tym 459 osoby korzystające z doŜywiania i 586 osób korzystających z zasiłku 

celowego. 

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy funkcjonowało 8 placówek 

prowadzących doŜywianie, w tym 6 publicznych szkół, przedszkole publiczne i przedszkole 

niepubliczne, w których zorganizowane były 4 stołówki i 4 punkty wydawania posiłków. Do 

3 szkół publicznych, Gmina zapewniła dowóz ciepłych posiłków zakupionym w grudniu 

2007 r. ze środków własnych samochodem. Samochód został w pełni przystosowany do 

przewozu posiłków w termosach. 

                                                      
2 Dz. U. Nr 267, poz. 2259 
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Burmistrz terminowo przekazywał kwartalne sprawozdania z realizacji Programu do 

Wojewody Podkarpackiego. Informacje zawierały wszystkie dane wyszczególnione w § 11 

ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”3. 

 

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 

dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń 

w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 

 

                                                      
3 Dz. U. Nr 25, poz. 186 ze zm. 


