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NajwyŜsza Izba Kontroli 

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

 
 
 
 
 

Rzeszów, dnia     grudnia 2008 r. 

 
LRZ – 41112-25-07 
I/07/012 
 
 

Pan 

Stanisław Gierlak 

Wójt Gminy Czudec 

 

 

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 Czudcu 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 2 grudnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do 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 kontroli ustalono, iŜ na terenie Gminy informacje o osobach wymagających objęcia 

pomocą w zakresie doŜywiania pozyskiwali pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, dyrektorzy placówek oświatowych oraz sołtysi.  

W latach 2006 - 2008 w Gminie Czudec pomocą objęto wszystkie osoby kwalifikujące 

się do uzyskania pomocy w formie doŜywiania. Informacje o Programie docierały do 

zainteresowanych przez placówki oświatowe, sołtysów, jak równieŜ poprzez pracowników 

socjalnych mających stały kontakt z osobami wymagającymi pomocy. W latach 2006 -2008 

liczba osób korzystających z posiłku wynosiła 1.866. Pomoc przyznawano głównie dzieciom 

uczęszczającym do przedszkoli oraz szkół. 
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Gmina Czudec w latach 2006 - 2008 (I półrocze) otrzymała na doŜywianie dotacje 

w wysokości odpowiednio 127.240 zł, 218.224 zł oraz 200.000 zł. Pozyskane środki 

wykorzystano prawidłowo realizując załoŜenia programu „Pomoc państwa w zakresie 

doŜywiania. 

Ze środków pochodzących z Programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Czudcu dokonywał zakupów niezbędnego sprzętu dla stołówek przygotowujących 

i rozwoŜących posiłki. W latach 2006-2007 wydano na ten cel odpowiednio 29.000 zł 

i 125.000zł, na co składały się środki pochodzące z Programu jak i udział własny Gminy. 

W 2006 r. i 2007 r. GOPS doposaŜył placówki oświatowe biorące udział w programie 

między innymi w Babicy, Pstrągowej i Czudcu. Był to głównie sprzęt kuchenny, taki jak: 

zamraŜarka, kuchnie gazowe, patelnie elektryczne, obieraczka do ziemniaków, jarzyniarka. 

Ponadto 20 grudnia 2007 r. zakupiono samochód marki Peugeot Partner Sportium. Był on 

uŜytkowany przez GOPS do rozwoŜenia posiłków. Pojazd ten posiada zezwolenie na dowóz 

Ŝywności w odpowiednich pojemnikach wydane przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. 

 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo złoŜenia do dyrektora Delegatury 

NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen 

zawartych w tym wystąpieniu. 

 


