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NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 
ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów 

Rzeszów dnia,      grudnia 2008 r. 
 
P/07/012 
LRZ-41112-23-07 

Pan 

Andrzej Szlęzak 

Prezydent 

Miasta Stalowa Wola 

 

 

 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 kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Stalowej Woli, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków otrzymywanych 

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

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

podpisanym 12 listopada 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze 

 

W Y S T Ą P I E N I E   P O K O N T R O L N E 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu Miasta w Stalowej 

Woli w zakresie objętym kontrolą. Zadania pomocy społecznej w Urzędzie wykonuje 

jednostka organizacyjna Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. 

W kontroli ustalono, Ŝe wniosek o dotację na realizację programu „Pomoc państwa 

w zakresie doŜywiania” w 2006 r. zawierał rzetelne dane. We wniosku nie planowano 

środków na dowóz posiłków. Faktycznie poniesione koszty na realizację Programu wyniosły 

1.280.995,54 zł, w tym: udział środków Wojewody stanowił kwotę 940.641 zł, a środki 

własne gminy wyniosły 340.354,54 zł, co stanowiło ok. 26,6% udziału. 

We wniosku o dotację na dofinansowanie realizacji Programu za 2007 rok, Prezydent nie 

planował środków na utworzenie nowych punktów przygotowywania lub wydawania ciepłych 
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posiłków, na doposaŜenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków 

oraz na dowóz posiłków. 

Faktycznie poniesione koszty na realizację Programu w 2007 r. (po uprzednich 

zmianach wniesionych do Porozumienia oraz do planu wydatków budŜetowych Miasta 

Stalowa Wola), wyniosły 1.894.267 zł, w tym: udział środków Wojewody stanowił kwotę 

1.387.500 zł, a środki własne gminy wyniosły 506.767 zł (w tym: 390.767 zł – zasiłki 

i posiłki oraz 116.000 zł – samochód Volkswagen Transporter), co stanowiło ok. 26,8% 

udziału. 

Kontrola wykazała, iŜ zakupiony samochód słuŜył rozwoŜeniu posiłków, a fakt jego 

zakupu nie wpłynął na zmniejszenie partycypacji gminy w faktycznych kosztach doŜywiania. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdziła, Ŝe Gmina realizowała Program w: 13 

przedszkolach, 1 Ŝłobku, 8 szkołach podstawowych, 7 szkołach gimnazjalnych i w 1 liceum 

ogólnokształcącym. Finansowano równieŜ doŜywianie dzieci w 5 zespołach szkół 

ponadgimnazjalnych, w Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych oraz w Stowarzyszeniu Opieki nad 

Dziećmi im. ks. Bronisława Markiewicza „Oratorium”. 

 W kontroli ustalono, Ŝe w roku 2006 Programem objętych było łącznie 2935 osób, 

z czego: w formie posiłku skorzystało 2014 osób, z zasiłku celowego skorzystało 1292 osoby, 

natomiast w roku 2007 Programem objętych było łącznie 3047 osób, z czego 1310 

osób skorzystało z pomocy w formie posiłku a 2021 osób z zasiłku celowego. 

NIK pozytywnie ocenia sporządzanie i przekazywanie kwartalnych informacji (sprawozdań) 

o realizacji Programu do Wojewody Podkarpackiego. Informacje sporządzane były rzetelnie 

i zawierały wszystkie dane wyszczególnione w przepisie § 11 ust. 2 rozporządzenia z dnia 7 

lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

doŜywiania” oraz przekazywane były przez Ośrodek do Podkarpackiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Rzeszowie, z zachowaniem terminu określonego w przepisie § 11 ust. 1 

tegoŜ rozporządzenia. 

 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Prezydentowi prawo zgłoszenia na 

piśmie do Dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych 

zastrzeŜeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 


