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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-41112-29-07 
 

Pani 

Magdalena Nowak - Wojtala 

Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

w Radomyślu n/Sanem 

 

 

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 Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Radomyślu nad Sanem, zwanego w dalszej treści „GOPS”, w zakresie 

prawidłowości wykorzystania środków otrzymywanych z budŜetu państwa na realizację 

programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” w latach 2006 – 2008 (I półrocze). 

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

podpisanym w dniu 30 grudnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 

stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK przekazuje Pani niniejsze  

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Gminy Radomyśl n/Sanem, 

w tym podejmowane przez GOPS, w zakresie realizacji programu „Pomoc państwa 

w zakresie doŜywiania”. 

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Radomyślu n/Sanem corocznie rzetelnie określał potrzeby materialne i finansowe Gminy, 

niezbędne do wykonania rządowego programu w zakresie zapewnienia posiłku osobom 

potrzebującym, w tym w szczególności dzieciom i młodzieŜy szkolnej. W oparciu o wykazy 

sporządzane przez placówki oświatowe ustalano listy uczniów objętych pomocą świadczoną 



 2 

w formie posiłku. Pracownicy socjalni zatrudnieni w GOPS byli odpowiedzialni za 

przyznanie pomocy w formie doŜywiania osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach 

trudnych, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym 

i niepełnosprawnym. 

NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, Ŝe wnioski o dotację na dofinansowanie realizacji 

programu składane Wojewodzie Podkarpackiemu w trybie określonym w art. 14 ust. 3 ustawy 

z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie 

doŜywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.) - były rzetelnie uzasadniane. 

W kontroli ustalono, Ŝe na doŜywiania w Gminie Radomyśl n/Sanem wydatkowano 

środki finansowe w wysokości:  

• 2006 r. – 138,5 tys. zł, w tym 110,5 tys. zł stanowiły środki z dotacji budŜetu 

państwa.  

• 2007 r. – 267,5 tys. zł, w tym 209,6 tys. zł stanowiły środki z dotacji budŜetu państwa 

• 2008 r. (I półrocze) – 134,3 tys. zł, w tym 99,7 tys. zł stanowiły środki z dotacji 

budŜetu państwa. 

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli środki publiczne przeznaczone na realizację 

Programu zostały wydatkowane zgodnie z celami i załoŜeniami określonymi w przepisach art. 

2 i art. 3 w/w ustawy. 

W 2006 r. w dniach nauki szkolnej 163 uczniów otrzymywało gorący posiłek, 132 

uczniów otrzymywało drugie śniadanie, a 554 osobom wypłacono zasiłek celowy 

z przeznaczeniem na zakup Ŝywności. W 2007 r. gorący posiłek otrzymywało 152 uczniów, 

132 uczniów otrzymywało drugie śniadanie, a 472 osobom wypłacono zasiłek celowy. 

W I półroczu 2008 r. gorący posiłek podawano 221 uczniom, do końca I kwartału wydano 

drugie śniadanie dla 104 uczniów, a z zasiłku celowego korzystało236 osób. 

Poza kosztami związanymi bezpośrednio z przygotowywaniem posiłków, ponoszono 

równieŜ koszty związane z utworzeniem punktów przygotowania i wydawania posiłków, 

w tym ich odpowiedniego doposaŜenia i remontów. Na ww. cel wydatkowano: 

• w 2006 r. – 19,7 tys. zł, 

• w 2007 r. – 117,7 tys. zł – w tym zakupiono samochód za 55 tys. zł, 

• w I półroczu 2008 r. – 72,1 tys. zł.  

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli, wydatki poniesione przez Gminę Radomyśl 

n/Sanem były zgodne z postanowieniami zawieranych corocznie porozumień z Wojewodą 

Podkarpackim. 
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W kontroli ustalono, Ŝe wszystkie zakupione w ramach Programu przedmioty 

i urządzenia kuchenne oraz sanitarne znajdowały się na wyposaŜeniu kuchni i punktów 

wydawania posiłków usytuowanych w placówkach oświatowych Gminy. Samochód 

zakupiony przez Gminę Radomyśl n/Sanem w ramach realizacji Programu był 

wykorzystywany do transportu gorących posiłków do szkół znajdujących się na terenie 

Gminy. 

 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani Kierownik prawo zgłoszenia do 

Dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen 

zawartych w tym wystąpieniu. 

 


