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NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 
ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia        stycznia 2008 r. 
 
I/07/012 
LRZ-41112-4-07 

Pan 

Marian Jerzy Ryznar 

Wójt 

Gminy Wiązownica 

 
 

 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (j. t. Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza 

Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy 

w Wiązownicy – w zakresie prawidłowości wykorzystania środków otrzymywanych 

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

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

podpisanym 12 grudnia 2007 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy 

o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze 

W Y S T Ą P I E N I E   P O K O N T R O L N E 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu Gminy 

w Wiązownicy - w zakresie objętym kontrolą. 

Zadania pomocy społecznej w Gminie Wiązownica wykonuje jednostka organizacyjna 

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy. 

Kontrola wykazała, Ŝe wniosek o dotację na realizację programu „Pomoc państwa 

w zakresie doŜywiania” za 2006 rok -  uwzględniający m. in.: liczbę dzieci i młodzieŜy oraz 

osób dorosłych wymagających pomocy, średni koszt posiłku, koszt doŜywiania w formie 

zasiłku celowego oraz środki finansowe przeznaczone: na dowóz posiłków, utworzenie 

nowych punktów przygotowywania lub wydawania ciepłych posiłków i doposaŜenie 

istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków zawierał rzetelne dane.  

Wysokość przyznanej dotacji z budŜetu Wojewody – ustalonej w drodze 

Porozumienia zawartego z Wojewodą Podkarpackim w dniu 15 marca 2006 r. określającego 

udział środków własnych Gminy w wysokości 50.000 zł.  – wyniosła 200.000 zł. Faktycznie 
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poniesione koszty na realizację Programu wyniosły 256.811,78 zł, w tym: udział środków 

Wojewody – 200.000 zł. Udział środków własnych Gminy wyniósł 56.811,78 zł, tj. ok. 22%. 

Zakres danych uwzględnionych we wniosku o dotację na doŜywianie za rok 2007, 

strukturalnie pokrywał się z wnioskiem za 2006 rok. Wysokość przyznanej dotacji - ustalonej 

w drodze Porozumienia zawartego z Wojewodą Podkarpackim w dniu 9 marca 2007 r. (ze 

zmianą w dniu 8 sierpnia 2006 r.), określającego udział środków własnych Gminy 

w wysokości 60.000 zł - wyniosła 240.000 zł. Udział zaplanowanych w Porozumieniu 

środków własnych Gminy wyniósł 20%. Koszty poniesione na realizację Programu - do dnia 

15 października 2007 r.-  wyniosły 134.623,03 zł, w tym udział środków własnych Gminy 

stanowił kwotę 6.156,25 zł. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania GOPS-u dotyczące 

przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie doŜywiania oraz realizacji 

Programu.  

W badanych próbach poszczególnych zbiorów decyzji przyznających pomoc 

w zakresie doŜywiania stwierdzono, Ŝe: 

-  w Ŝadnym wypadku, dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył „kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie” lub odpowiednio „kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej”, 

- w kaŜdym przypadku wydanie decyzji poprzedzone było przeprowadzonym 

rodzinnym wywiadem środowiskowym. 

Badanie „Rejestru decyzji przyznających doŜywianie dla dzieci w szkołach oraz 

zasiłków celowych w ramach programu wieloletniego «Pomoc państwa w zakresie 

doŜywiania»” - prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy 

w latach 2006-2007 – wykazało, Ŝe w okresie objętym kontrolą Gmina wydała ogółem 922 

decyzje przyznające pomoc w  zakresie doŜywiania w formie: 

1) zakupu posiłku w szkołach (789 decyzji), uprawniających łącznie: 

- 437 uczniów, w okresie od 3 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r., 

- 498 uczniów, w okresie od 1 września 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., 

- 576 uczniów, w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r., 

- 565 uczniów, w okresie od 1 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., 

2) świadczenia pienięŜnego, celowego, na zakup posiłku lub Ŝywności (130 decyzji); 

3) zakupu posiłku osobom starszym, samotnie gospodarującym (3 decyzje). 

W kontroli ustalono, Ŝe w badanym okresie w czasie przerw w nauce (ferie, wakacje 

itp.) Gmina nie prowadziła doŜywiania dzieci i młodzieŜy objętej obowiązkiem szkolnym.  
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NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia sporządzanie i przekazywanie 

kwartalnych informacji (sprawozdań) o realizacji Programu do Wojewody Podkarpackiego. 

Kwartalne informacje o realizacji Programu sporządzane były rzetelnie i zawierały wszystkie 

dane wyszczególnione w przepisie § 11 ust. 2 rozporządzenia z dnia 7 lutego 2006 r. 

w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” oraz 

przekazywane były przez GOPS do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, 

z zachowaniem terminu określonego w przepisie § 11 ust. 1 rozporządzenia, tj. do 15 dnia 

miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. 

 

Przedstawiając powyŜsze uwagi i oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie - 

na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o NIK wnosi o: 

- podjęcie działań mających na celu objęcie doŜywianiem dzieci w okresie przerw 

w nauce, których rodziny znajdują się szczególnie w trudnej sytuacji materialnej. 

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli oczekuje od Pana Wójta, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

wniosków, bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków lub przyczynach 

niepodjęcia takich działań. 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Wójtowi prawo zgłoszenia do 

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

i wniosku zawartych w tym wystąpieniu.  

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, termin nadesłania informacji o której mowa wyŜej, 

liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały. 


