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NajwyŜsza Izba Kontroli 

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

I/07/012 

LRZ – 41112-6-07 

 

Pan  

Leszek Mirowski 

Kierownik Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Nowej Dębie 

  

 

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

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

Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie skontrolowała w Miejsko - Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 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 Kierownikowi niniejsze  

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Ośrodka w zakresie sposobu 

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. 

 Pozytywnie naleŜy ocenić działania Ośrodka ukierunkowane na propagowanie 

i upowszechnianie wiedzy na temat moŜliwości korzystania przez osoby uprawnione 

z doŜywiania. Niniejsze działania obejmowały zarówno zamieszczanie szczegółowych 

informacji na stronie internetowej Miasta jak i wywieszanie na tablicach informacyjnych 
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(Ośrodka i szkół) ogłoszeń o moŜliwości korzystania z pomocy w formie doŜywiania. 

Ośrodek wykazywał się stałą aktywnością w kontaktach z dyrektorami placówek 

oświatowych i przekazywał na bieŜąco informacje o tej formie pomocy wraz z danymi 

o kryteriach, których spełnienie było wymagane do skorzystania z doŜywiania.  

 Jako rzetelne naleŜy uznać działania związane z procedurą składania wniosków 

o dotacje na doŜywianie realizowane w ramach Programu. Dane wykazywane we wnioskach 

o przyznanie środków znajdowały odzwierciedlenie w dokumentacji źródłowej. Na realizację 

zadań wynikających z Programu, Gmina zapewniała środki własne w wysokości nie mniejszej 

niŜ równowartość 40% przewidywanego kosztu realizacji. 

 Pozytywnie naleŜy ocenić zakres i sposób udzielania pomocy przez Ośrodek 

w badanym okresie. Łącznie pomocą przewidzianą w Programie zostało objęte 3.704 z tego: 

2.122 w 2006 r. i 1.582 w 2007 (w trzech kwartałach). Ponadto nie stwierdzono by Ośrodek 

wydał negatywne decyzje odmawiające przyznania pomocy w formie przewidzianej 

w Programie. Jak wynika z analizy struktury wydawanych posiłków w poszczególnych 

placówkach największy udział stanowiły posiłki w formie jednego dania gorącego 

(14 przypadków), kolejno obiadu 2 daniowego (7 przypadków) i posiłku w formie kanapki 

i gorącego napoju (1 przypadek). Stanowiło to realizację załoŜenia zmierzającego do jak 

najszerszego dostępu korzystających z doŜywiania do posiłków gorących. 

 W badanym okresie posiłki wydawane były w szkołach objętych programem oraz 

w punkcie wydawania posiłków przy Ośrodku. Nie występowała konieczność dowozu 

posiłków do innych punktów, w których realizowany był Program. W 46 przypadkach, tj.: 17 

osób w 2006 r. i 26 osób w 2007 r. korzystało z pomocy w formie donoszenia posiłków przez 

opiekunki środowiskowe. 

Na pozytywną ocenę zasługuje inicjatywa Ośrodka skierowana do dzieci i młodzieŜy, 

które wyraŜały chęć skorzystania z doŜywiania w okresach przerw w nauce (ferie, wakacje). 

W ramach podjętych działań Ośrodek posiadał bieŜące informacje o istniejących potrzebach 

w tym zakresie i realizował program doŜywiania w ramach zgłaszanych potrzeb. 

 W kontrolowanym okresie Ośrodek realizował zadania wynikające z Programu 

zarówno w jednostkach posiadających bazę do przygotowywania posiłków jak 

i w jednostkach nie posiadających takiego zaplecza. W przypadku braku zaplecza do 

przygotowywania posiłków Ośrodek zawierał umowy o zorganizowanie i prowadzenie 

doŜywiania dzieci. Umowy szczegółowo precyzowały wartość posiłku oraz jego rodzaj jak 

równieŜ obowiązki ciąŜące na jednostce realizującej doŜywianie. Ośrodek nie ponosił 

kosztów dowozu posiłków. 
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Ponadto Ośrodek udzielał pomocy zarówno w formie świadczeń pienięŜnych 

w postaci zasiłków celowych na zakup Ŝywności, jak i w formie świadczeń rzeczowych. 

W 2006 roku pomoc w formie produktów Ŝywnościowych otrzymały 3 osoby (6 świadczeń) 

na łączną kwotę 750 zł – osoby te dokonały wyboru produktów w sklepie na wartość 

przyznanego zasiłku – zasiłek został przekazany za zgodą strony na konto wskazanego 

sklepu. Forma, miejsce i sposób realizacji świadczenia były uzgadniane kaŜdorazowo 

z podopiecznymi. Paczki Ŝywnościowe otrzymało 168 rodzin, w których jest 268 osób – 210 

świadczeń (paczek o wartości 101,38 zł kaŜda) na łączną kwotę 21.289,80 zł. Paczki zostały 

dostarczone do miejsca zamieszkania podopiecznych. W 2007 roku pomoc w formie 

produktów Ŝywnościowych otrzymały 4 osoby (10 świadczeń) na łączną kwotę 2.000 zł. 

Wybór produktów w sklepie, jak i forma rozliczenia były analogiczne jak w roku 2006. 

 Pozytywnie naleŜy ocenić sposób wywiązywania się Ośrodka z obowiązku 

przekazywania kwartalnych informacji o realizacji Programu. Wszystkie zbadane kwartalne 

sprawozdania za okres 2006 r. – III kwartał 2007 r. obejmowały wymagane informacje 

określone § 11 ust. 2 rozporządzenia z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu 

wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” oraz były przekazane 

w przewidzianych terminach. 

 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Kierownikowi prawo złoŜenia do 

dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń 

w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 


