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NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 
ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia    stycznia 2009 r. 

 

I/07/012 

LRZ-41112-27-07 

 

Pan 

Bolesław Bujak 

Burmistrz  

Miasta i Gminy 

Ropczyce 

 

 

 

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. 1071 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza 

Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie skontrolowała w Urzędzie Miejskim w Ropczycach 

prawidłowość wykorzystywania środków otrzymanych 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 5 stycznia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze 

 

WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Gminy w zakresie 

wykorzystania środków otrzymanych z budŜetu państwa na realizację Programu doŜywiania, 

pomimo stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących wykorzystania samochodu 

zakupionego w ramach Programu. 
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 Program doŜywiania Gmina realizowała przy pomocy Miejsko - Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej (MGOPS) oraz Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty (MGZO). Do 

zadań MGOPS naleŜy m. in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych oraz celowych, 

doŜywianie dzieci, oraz sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu 

wojewodzie. Natomiast do zadań własnych MGZO naleŜy m. in. nadzór i prowadzenie 

remontów oświatowych oraz nadzór merytoryczny inwestycji na terenie miasta i gminy 

Ropczyce. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, iŜ wnioski o przyznanie dotacji na dofinansowanie 

realizacji Programu doŜywiania zawierały rzetelne dane oraz były składane terminowo. 

Burmistrz przekazywał kwartalne informacje o realizacji Programu doŜywiania do Wojewody 

do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Informacje kwartalne 

o realizacji programu zawierały wszystkie dane wymagane przez § 11 ust. 2 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc 

państwa w zakresie doŜywiania” (Dz.U. z 2006 r., Nr 25, poz. 186 ze zm.). 

 W kontroli ustalono, iŜ Program realizowany był w Gminie w formie ciepłego obiadu, 

jednego dania gorącego, kanapek oraz poprzez przyznawanie zasiłku celowego. 

 Ustalono, Ŝe w 2006 r. z pomocy w ramach Programu doŜywiania skorzystało łącznie 

515 osób z czego: 97 osób w formie pełnego obiadu, 120 osób w formie jednego dania 

gorącego, 298 osób w formie kanapki. W 2007 r. z pomocy w ramach Programu doŜywiania 

skorzystało łącznie 419 osób z czego: 82 osób w formie pełnego obiadu, 112 osób w formie 

jednego dania gorącego, 225 osób w formie kanapki. W I połowie 2008 r. z pomocy 

w ramach Programu doŜywiania skorzystało łącznie 310 osób z czego: 64 osób w formie 

pełnego obiadu, 68 osób w formie jednego dania gorącego, 178 osób w formie kanapki.  

W 2006 r. Gmina przyznała pomoc w formie zasiłku celowego 153 osobom, w 2007 r. 

z tej pomocy skorzystały 274 osoby, natomiast w I połowie 2008 r. z zasiłku celowego 

skorzystało 9 osób. 

 W kontroli ustalono, Ŝe w 2006 r. oraz w I połowie 2008 r. Gmina nie poniosła w 

ramach Programu wydatków na modernizację lub doposaŜenie stołówek albo na pokrycie 

kosztów dowozu posiłków. Natomiast w 2007 r. Gmina wydatkowała na doposaŜenie 

stołówek oraz zakup samochodu do dowozu posiłków kwotę 165.367,95 zł z czego udział 

własny Gminy stanowił kwotę 66.368,00 zł. Na doposaŜenie stołówek wydatkowana została 

kwota 104.000,01 zł a samochód marki Citroen Berlingo został zakupiony za kwotę 

61.367,99 zł. 
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 Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” (Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 

ze zm.), w ramach Programu doŜywiania realizowane są m.in. zadania dotyczące: 

- zapewnienia pomocy w zakresie doŜywiania dzieciom do 7 roku Ŝycia, uczniom do 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach 

wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, 

poz. 593, z zm.), 

- wdroŜenia działań zmierzających do rozwoju i wykorzystywania bazy Ŝywieniowej 

w gminach lub zwiększenia jej dostępności, w tym tworzenia lub doposaŜenia punktów 

przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków. 

 

W kontroli ustalono, iŜ przygotowywaniem i dowozem dania gorącego oraz kanapek 

zajmowała się prywatna firma gastronomiczno – handlowa, z którą Gmina miała zawarte 

umowy na lata 2006 – 2008 r. W złoŜonym wyjaśnieniu, Pan Bolesław Bujak - Burmistrz 

Ropczyc podał, Ŝe „korzystanie z usług prywatnej firmy w zakresie doŜywiania będzie 

stopniowo ograniczane, po zakończeniu obecnie rozpoczętych rozbudów zaplecza sportowego 

i kuchennego w trzech szkołach podstawowych Gminy Ropczyce, a bez pomocy prywatnej 

firmy trudno byłoby przygotować i dostarczyć jednym samochodem w określonym czasie 

posiłki do 11 placówek oświatowych. 

 W kontroli ustalono, iŜ w sprawozdaniu z realizacji Programu doŜywiania za 

I półrocze 2008 r. nie wykazano przypadków dowozu posiłków do potrzebujących, nie 

wykazano równieŜ kosztów dowozu posiłków. Stwierdzono równieŜ, iŜ Gmina na dzień 17 

grudnia 2008 r. nie posiadała zezwolenia właściwego inspektora sanitarnego na przewóz 

posiłków zakupionym samochodem.  

W kontroli ustalono, iŜ faktury za zakup paliwa do samochodu zakupionego w ramach 

Programu doŜywiania nie zawierały informacji świadczących o wykorzystaniu samochodu do 

celów związanych z Programem doŜywiania. 

 Pan Bolesław Bujak - Burmistrz Ropczyc wyjaśnił, Ŝe „samochodem dojeŜdŜa 

pracownik nadzoru do placówek oświatowych, nadzorując prowadzone remonty stołówek 

szkolnych, a takŜe dowoŜąc potrzebne do prowadzonych remontów materiały. Jeśli 

zachodziła taka potrzeba, samochodem tym równieŜ przewoŜono produkty do 

przygotowywania posiłków. 

NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, iŜ samochód zakupiony przez Gminę nie jest 

wykorzystywany zgodnie z celami tego programu.  
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W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli, kontynuowanie płatności za dowóz posiłków 

w ramach posiadanych umów z firmą gastronomiczno-handlową – w sytuacji zakupu 

samochodu, którego celem był dowóz posiłków realizowany przez Gminę – naleŜy uznać za 

niegospodarne. 

 

 Przedstawiając powyŜsze uwagi i oceny NajwyŜsza Izba Kontroli na podst. art. 60 

ust. 2 ustawy o NIK wnosi o zwiększenie udziału zakupionego samochodu w dowoŜeniu 

posiłków w ramach Programu doŜywiania i jednoczesną renegocjację umów z firmą 

gastronomiczno-handlową w zakresie odpłatności za dowóz posiłków. 

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Burmistrza w terminie miesięcznym od daty 

otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania 

uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub 

przyczyn niepodjęcia takich działań. 

 Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Burmistrzowi prawo zgłoszenia na 

piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

 W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

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

właściwej komisji NIK. 


