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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-41112-28-07 
 

 

Pani 

Danuta Josse-Słabik 

Kierownik Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Lesku 

 

 
 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 Lesku kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych 

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

2006 - I półrocze 2008 r. 

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

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

stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przedstawia Pani Kierownik niniejsze 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Gminy w kontrolowanym 

zakresie. 

W kontroli ustalono, Ŝe informacje o osobach wymagających pomocy w formie 

posiłku uzyskiwano poprzez współpracę i kontakty z dyrektorami szkół i nauczycielami oraz 

w oparciu o rozeznanie środowiska dokonane przez pracowników socjalnych. 
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 Burmistrz Leska, w wymienionym okresie zawierał corocznie z Wojewodą 

Podkarpackim porozumienia w sprawie ustalenia wysokości i przyznania dotacji z rezerwy 

celowej budŜetu państwa na doŜywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go 

pozbawionym w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

doŜywiania”. We wnioskach Gminy podawano rzetelne potrzeby w zakresie doŜywiania. 

Wysokość przyznanych dotacji była zmieniana w wyniku aneksów do porozumień. Wysokość 

środków własnych Gminy w kosztach realizacji Programu była niŜsza niŜ 40% kosztów 

realizacji zadania. 

W kontroli ustalono, Ŝe Gmina terminowo sporządzała sprawozdania z realizacji 

Programu. 

W okresie objętym kontrolą z doŜywiania w formie posiłków skorzystało łącznie 795 

osób, natomiast z zasiłku celowego - 1568 osób. 

Na terenie Gminy była potrzeba dowoŜenia posiłków do szkół. W dniu 12 grudnia 

2007 r. Gmina Lesko zakupiła samochód marki Renault Kangoo HL 70 za kwotę 51 833 zł 

brutto. Od 3. stycznia 2008 r. samochód był wykorzystywany do dowozu posiłków do 3 

szkół. Przed przystąpieniem do dowozu posiłków Ośrodek nie uzyskał decyzji Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego Ustrzykach Dolnych o spełnianiu przez samochód 

wymagań sanitarnych w zakresie przewozu gorących posiłków dla dzieci w hermetycznie 

zamkniętych termosach. Wymagane pozwolenie uzyskano w dniu 9 grudnia 2008 r. 

W kontroli ustalono, Ŝe samochód był wykorzystywany nie tylko do dowozu 

posiłków, lecz równieŜ do realizacji innych zadań wykonywanych przez pracowników 

Ośrodka oraz Urzędu Miasta i Gminy w Lesku. 

 

Stosownie do art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani Kierownik prawo zgłoszenia do 
dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń 
w sprawie ocen zawartych w wystąpieniu. 


