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NajwyŜsza Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia         grudnia 2008 r. 

LRZ-41112-24-07 

I/07/012 

 

Pani 

Alina Banek 

Kierownik 

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w StrzyŜowie 

 

 

 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 Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w StrzyŜowie (MGOPS) kontrolę prawidłowości wykorzystania środków 

otrzymanych z budŜetu państwa na realizację programu Pomoc państwa w zakresie 

doŜywiania w latach 2006 – 2008 (I półrocze 2008 r.). 

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

podpisanym w dniu 19 listopada 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie, 

na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Pani Kierownik niniejsze 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

ocenia prawidłowość wykorzystania środków na realizację programu Pomoc państwa 

w zakresie doŜywiania przez MGOPS. 

W kontroli ustalono, Ŝe w 2006, 2007 i 2008 roku liczba osób wymagających 

doŜywiania w gminie StrzyŜów wynosiła odpowiednio 1.450, 1.080 i 1200 osób. Spośród 

1.200 osób wymagających doŜywiania w 2008 r. 60 osób stanowiły dzieci w wieku do 7 roku 

Ŝycia, 850 osób stanowili uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 290 
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osób to osoby znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), w szczególności osoby samotne, 

w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne. 

Koszty realizacji Programu w 2006 r. wyniosły ogółem 468.000 zł, w tym środki 

własne Gminy 93.600 zł oraz dotacja celowa z budŜetu państwa 374.400 zł. Środki te 

wydatkowano na doŜywianie dzieci w szkołach oraz zakup wyposaŜenia dla tworzonych 

w szkołach punktów wydawania posiłków. Łączne wydatki na zakup wyposaŜenia dla 

tworzonych w szkołach punktów wydawania posiłków wyniosły 12.316 zł i obejmowały np. 

krzesła i stoły świetlicowe, naczynia kuchenne, zmywarka do naczyń. W 2007 r. koszty 

realizacji Programu wyniosły ogółem 590.500, w tym środki własne Gminy 118.100 zł oraz 

dotacja celowa z budŜetu państwa 472.400 zł. W I połowie 2008 r. łączne wydatki na 

realizację Programu wyniosły 206.422 zł, w tym ze środków dotacji celowej budŜetu państwa 

197.319,35 zł oraz ze środków własnych Gminy 9.102,86 zł. 

W kontroli ustalono, Ŝe w 2007 r. w ramach środków własnych Gminy (pozostałe 

koszty realizacji programu) wydatkowano łącznie 89.903 zł, w tym na tworzenie 

i doposaŜenie punktów wydawania posiłków w szkołach 21.369 zł oraz 68.534 zł na zakup 

samochodu osobowego marki Volkswagen Caddy kombi 1.9 TDI. Zakup ww. samochodu 

został dokonany w grudniu 2007 r. na podstawie umowy z dnia 3 grudniu 2007 r. 

(postępowanie na dostawę samochodu o wartości poniŜej 14.000 euro) - w dniu 7 grudnia 

2007 r. odebrano od dostawcy zakupiony samochód. 

W kontroli ustalono, Ŝe w latach 2006 – 2008 posiłki (gorąca zupa oraz kanapki) 

dowoŜone były do placówek szkolnych prowadzących doŜywianie przez Gminną Spółdzielnię 

Samopomoc Chłopska w StrzyŜowie, z którą Ośrodek zawierał corocznie umowy na 

przygotowanie i dostarczenie transportem własnym spółdzielni posiłków do szkół 

prowadzących doŜywianie. Umowy z GS SCh w StrzyŜowie zawierano kolejno na 2006, 

2007 i 2008 rok, a rozliczenie za dostarczoną zupę i kanapki (do wszystkich placówek 

szkolnych prowadzących doŜywianie) odbywało się na podstawie miesięcznych faktur, do 

których dołączane były listy dzieci korzystających z doŜywiania. 

W kontroli ustalono, Ŝe w okresie od dnia 7 grudnia 2007 r. do dnia 14 września 

2008 r. samochód ten nie był wykorzystywany do dowoŜenia posiłków. Wykorzystywano go 

w tym czasie do innych potrzeb związanych z funkcjonowaniem MGOPS. Od dnia 15 

września 2008 r. samochód wykonywał jeden kurs dowozu zupy do Zespołu Szkół 

w Dobrzechowie, podczas którego dowoził posiłek dla 34 uczniów w miesiącu wrześniu 

2008 r. i dla 29 uczniów w miesiącu październiku 2008 r. Po dniu 14 września 2008 r., oprócz 
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jednego kursu dziennie dowozu posiłków do jednej szkoły, MGOPS w dalszym ciągu 

wykorzystuje zakupiony samochód do celów nie związanych z dowoŜeniem posiłków, tj. do 

wyjazdów pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe oraz na bieŜące potrzeby 

związane z funkcjonowaniem Ośrodka. 

 W kontroli ustalono, Ŝe stan licznika samochodu na dzień 15 września wynosił 3.619 

km, a na dzień 31 października 2008 r. - 4.635 km. Od 15 września do 31 października 

2008 r. w ramach dowozu Ŝywności samochód wykonał 35 kursów po ok. 12 km kaŜdy, co 

daje 420 km, wobec 1.016 km ogólnego przebiegu w tym okresie. 

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli, wydatki poniesione na zakup samochodu 

w kwocie 68.534 zł są niewspółmierne do stopnia jego wykorzystania dla realizacji Programu 

Pomoc państwa w zakresie doŜywiania. Niski stopień wykorzystania samochodu dla realizacji 

Programu wobec ponoszenia kosztów dowozu w ramach umów z  GS SCh w StrzyŜowie jest 

działaniem niegospodarnym. 

  

Przedstawiając Pani Kierownik powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie, na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o NIK, wnosi o zwiększenie 

udziału zakupionego samochodu w dowoŜeniu posiłków w ramach Programu Pomoc państwa 

w zakresie doŜywiania i jednoczesną renegocjację umów z GS SCh w StrzyŜowie w zakresie 

odpłatności za dowóz posiłków. 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie oczekuje od Pani Kierownik 

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie 

wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji 

wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo zgłoszenia do dyrektora 

Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, termin 

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

uchwały. 

 
 


