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NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 
ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia        stycznia 2008 r. 

 

LRZ – 41112-3-07 

I/07/012 

 

Pani 

Benedykta Piątek 

Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Świlczy 

 

 

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 Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Świlczy kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych z budŜetu 

państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” w okresie od 

1 stycznia 2006 r. do 15 października 2007 r. 

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

podpisanym w dniu 27 listopada 2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 

ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze 

 

WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia pozyskiwanie i wykorzystywanie 

środków budŜetowych przez Gminę na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie 

doŜywiania”, w latach 2006-2007 (trzy kwartały). Zadania te na terenie Gminy realizował 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 W kontroli ustalono, Ŝe GOPS zbierał informacje o sytuacji materialnej mieszkańców 

Gminy przy pomocy pracowników socjalnych oraz korzystał z informacji udzielanych przez 
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dyrektorów szkół w celu oszacowania liczby dzieci i osób dorosłych, którym moŜe udzielić 

pomocy w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. 

 Na 2006 r. Gmina złoŜyła wniosek do Wojewody Podkarpackiego o przyznanie 

dotacji w kwocie 296.000 zł. Gmina zaplanowała wydatkować z własnych środków na 

realizację programu 206.000 zł, tj. 41% wartości zadania, z tego na doposaŜenie istniejących 

punktów przygotowania posiłków 12.000 zł oraz dowóz posiłków 20.000 zł. 

Gmina otrzymała dotację w wnioskowanej kwocie 296.000 zł, w tym na doŜywianie 

278.000 zł oraz na doposaŜenie punktów przygotowania lub wydawania posiłków 18.000 zł.  

 Po zmianach dokonanych na wniosek Wójta Gminy w trakcie roku budŜetowego, 

ostatecznie na 2006 r. Gmina otrzymała dotację w kwocie 306.000 zł, przy udziale własnym 

99.000 zł, tj. 24,4% wartości zadania. 

W kontroli ustalono, Ŝe wstępnie na program strony porozumienia przeznaczyły 

łącznie 502.700 zł, a po korektach 405.000 zł. Wojewoda zwiększył kwotę dotacji 

o 10.000 zł, natomiast zmniejszył udział środków Gminy o kwotę 107.000 zł. Rzeczywisty 

koszt realizacji powyŜszego programu w 2006 wyniósł 412.000 zł, w tym udział środków 

własnych Gminy 106.004 zł, co stanowiło 25,7% wartości zadania. Z posiłków skorzystało 

875 osób, tj. o 105 więcej niŜ zakładano we wniosku, koszt posiłków wyniósł 272.301 zł, 

a wg kalkulacji we wniosku zakładano wydatkować 392.700 zł. ObniŜeniu uległ średni koszt 

jednego posiłku z 3 zł ujętych w kalkulacji we wniosku na 2,20 zł. Z zasiłków celowych 

skorzystało 195 rodzin (z planowanych 200) – łączny koszt zasiłków wyniósł 94.008 zł. na 

planowane 60.000 zł. - przy stawce dziennej 2,50 zł. Na doposaŜenie punktów Ŝywieniowych 

wydatkowano zgodnie z planem 18.000 zł, a na koszty dowozu posiłków 27.695 zł 

(planowano wydatkować 20.000 zł). 

 Na 2007 r. Gmina złoŜyła wniosek do Wojewody Podkarpackiego o przyznanie 

dotacji w kwocie 276.825 zł z przeznaczeniem na doŜywianie i wypłatę zasiłków celowych, 

100.000 zł, na utworzenie punktu przygotowania i wydawania posiłków oraz 10.000 zł na 

doposaŜenie istniejących punktów Ŝywieniowych. Gmina planowała wydatkować na 

realizację programu 190.000 zł, tj.41% wartości zadania. 

Gmina otrzymała dotację w wnioskowanej kwocie 276.825 zł, w tym na utworzenie 

i doposaŜenie punktów przygotowania posiłków kwotę 65.000 zł. Gmina zobowiązała się 

wydatkować ze środków własnych 190.000 zł. 

 Po zmianach dokonanych na wniosek Wójta Gminy w okresie do 15 października 

2007 r. Gmina otrzymała dotację w kwocie 290.000 zł (225.000 zł na doŜywianie i 65.000 zł 
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na doposaŜenie punktów wydawania posiłków), przy udziale własnym, wynoszącym 72.500 

zł, stanowiącym 20% wartości zadania. 

Rzeczywisty koszt realizacji powyŜszego Programu w okresie III kwartałów 2007 r. 

wyniósł 173.293 zł, w tym udział środków własnych Gminy 64.411 zł. Do końca września 

2007 r. z posiłków skorzystało 695 osób – koszt posiłków wyniósł 140.747 zł, średni koszt 

jednego posiłku 2,21 zł. Z zasiłków skorzystało 53 rodziny- na łączną kwotę 19.275 zł, a na 

dowóz posiłków wydatkowano 13.271 zł. 

W kontroli ustalono, Ŝe wstępnie na Program strony porozumienia przeznaczyły 

461.375 zł, a po korektach 362.500 zł. Wojewoda zwiększył kwotę dotacji o 13.175 zł, 

natomiast zmniejszył udział środków Gminy o 117.500 zł. 

Ograniczenie przez Gminę środków własnych na realizację Programu do kolejno 25,7% 

i 20% planowanych nakładów było uprawnione w świetle przepisów art. 14 ust. 2 ustawy 

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

doŜywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259), wg którego wojewoda moŜe wyrazić zgodę na 

zwiększenie dotacji, z tym Ŝe udział środków własnych gminy nie moŜe wynosić mniej niŜ 

20% przewidywanych kosztów realizacji Programu. 

W kontroli ustalono, Ŝe wszystkie osoby zgłaszające potrzeby lub ustalone przez słuŜby 

GOPS i szkoły, a spełniające kryterium dochodowe, otrzymały pomoc w zakresie doŜywiania. 

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli właściwym działaniem było udzielanie pomocy 

w formie świadczenia pienięŜnego w postaci zasiłku celowego na zakup Ŝywności, 

w przypadku braku moŜliwości zapewnienia posiłku oraz w czasie wakacji dla dzieci 

korzystających w trakcie roku szkolnego z doŜywiania w szkołach. 

Przekazywane przez Pana Wójta kwartalne informacje do Wojewody Podkarpackiego 

o realizacji programu sporządzane były rzetelnie, z zachowaniem wymaganej formy. 

 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Pani dyrektor prawo zgłoszenia do 

dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen i uwag 

zawartych w wystąpieniu. 


