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NajwyŜsza Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

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

 

LRZ-41112-5-07 
I/07/012 

 

Pan 

Adam Grenda 
  

Wójt Gminy 
Laszki 

 

 

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 w Urzędzie Gminy w Laszkach, 

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 18 grudnia 2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie, 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 działania Gminy dotyczące zapewnienia 

pomocy potrzebującym w zakresie doŜywiania. 

Kontrola wykazała, Ŝe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w celu ustalenia 

szacunkowej liczby osób, którym moŜe być przyznana pomoc w formie posiłku w ramach 

Programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”, wykorzystywał rozeznanie pracowników 
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socjalnych o sytuacji materialnej mieszkańców Gminy oraz korzystał z posiadanych danych o 

liczbie uczniów doŜywianych w ramach programów realizowanych w latach poprzednich. 

W okresie objętym kontrolą, nieodpłatną pomoc w zakresie doŜywiania otrzymywały 

osoby i rodziny, w których dochód na osobę nie przekraczał 150% kryterium dochodowego, 

o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zm.), tj. zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. 

o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” (Dz. U. Nr 

267, poz. 2259). 

NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, Ŝe Gmina nie przyznawała pomocy w formie 

posiłku odpłatnie osobom i rodzinom, jeŜeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub 

dochód na osobę w rodzinie przekraczał wymienione kryterium dochodowe, o której mowa 

w art. 6 ust. 1 w/w ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa 

w zakresie doŜywiania”. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia pozyskiwanie i wykorzystywanie przez 

Gminę środków budŜetowych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie 

doŜywiania”, w latach 2006 – 2007 (III kwartały). 

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

dotacji w kwocie 417.000 zł. Gmina zaplanowała wydatkować na realizację Programu ze 

środków własnych kwotę 153.000 zł, tj. 29% przewidywanych kosztów zadania. Jednocześnie 

wnioskowano o zmniejszenie udziału środków własnych Gminy do kwoty 103.000 zł, tj. do 

20% przewidywanych kosztów – zgodnie z art. 14 ust. 2 w/w ustawy o ustanowieniu 

programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. 

Ostatecznie Gmina otrzymała dotację w kwocie 412.000 zł, tj. o 5.000 zł mniejszej od 

wnioskowanej i została zobowiązana do wydatkowania środków własnych w kwocie 

103.000 zł (20% przewidywanych kosztów zadania). 

Rzeczywisty koszt realizacji powyŜszego Programu w 2006 wyniósł 542000 zł i był 

o 4% wyŜszy niŜ pierwotnie planowano. Udział środków własnych Gminy wyniósł 

130.000 zł, co stanowiło 24% wartości zadania. Z posiłków korzystało łącznie 614 osób, tj. 

o 86 osób mniej (12%) niŜ zakładano we wniosku. 

Łączny koszt posiłków wyniósł 201.266 zł, tj. o 78.734 zł mniej (28%) niŜ zakładano 

we wniosku. PodwyŜszeniu uległ średni koszt jednego posiłku z 2 zł (wg kalkulacji we 

wniosku) na 2,18 zł, tj. o 9%. 
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Z zasiłków celowych korzystało 295 rodzin (1.169 osób) na łączną kwotę 340.734 zł 

(o 134 % osób więcej niŜ zakładano). Stawka dzienna zasiłku celowego (w róŜnych okresach) 

wynosiła od 2 - 2,50 zł. 

 

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

dotacji w kwocie 362.000 zł. Gmina zaplanowała wydatkować na realizację Programu ze 

środków własnych kwotę 155.000 zł, tj. 30% przewidywanych kosztów zadania. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdza, Ŝe we wniosku o dotację na 2007 r. Wójt Gminy 

nie zapewnił udziału środków własnych w wysokości nie mniejszej niŜ 40% przewidywanych 

kosztów realizacji Programu - do czego zobowiązuje art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 

2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. 

Jednocześnie Wójt Gminy nie wystąpił do Wojewody Podkarpackiego o zwiększenie udziału 

dotacji przy realizacji zadania, stosownie do postanowień art. 14 ust. 2 cyt. w/w ustawy. 

Skutkiem tego było obniŜenie przez Wojewodę kwoty dotacji o 129.500 zł (o 36%) do 

kwoty 232.500 zł, przy niezmiennym udziale środków własnych Gminy w kwocie 155.000 zł, 

tj. 40% przewidywanych kosztów zadania. 

Pomimo zmniejszenia przez Wojewodę kwoty dotacji na 2007 r. potrzeby Gminy 

w zakresie doŜywiania zostały zaspokojone. 

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

wyniósł 258.600 zł, w tym udział środków własnych Gminy wyniósł 103.769 zł (40%). 

Z posiłków korzystało 560 osób na łączną kwotę 151.215 zł. Średni koszt jednego posiłku 

wyniósł 2,5 zł. 

Z zasiłków celowych korzystało 213 rodzin (857 osób) na łączną kwotę 107.385 zł. Stawka 

dzienna zasiłku celowego wynosiła od 1,50 zł. 

Przy realizacji Programu Wójt Gminy nie zwracał się o przyznanie środków na 

utworzenie nowych lub doposaŜenie istniejących punktów przygotowania lub wydawania 

posiłków, jak teŜ na dowóz posiłków. 

Posiłki przygotowywane i wydawanie były w 5-ciu szkołach, w których prowadzono 

kuchnie wyposaŜone w niezbędny sprzęt do ich przyrządzania i spoŜywania. 

 Wójt Gminy terminowo przekazywał, do Wojewody Podkarpackiego, kwartalne 

informacje o realizacji Programu. Informacje przekazywane były do 15 dnia miesiąca 

następującego po zakończeniu kwartału, tj. zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu 
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wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 ze zm.) 

i zawierały dane wymagane przepisami § 11 ust. 2 rozporządzenia. 

 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pan Wójtowi prawo złoŜenia do dyrektora 

Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 


