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NajwyŜsza Izba Kontroli 

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

      Pan 

      Ryszard Polański 

      Wójt  

      Gminy Zaklików 

 

 

 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 Zaklikowie w zakresie prawidłowości wykorzystania środków otrzymywanych z budŜetu 

państwa na realizację programu Pomoc państwa w zakresie doŜywiania w 2006 r. i 2007 r. 

(stan na 15 października ). 

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

podpisanym w dniu 20 grudnia 2007 r., NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie, 

stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze 

 

WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

 

 NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Gminy Zaklików w badanym 

okresie, dotyczące realizacji programu Pomoc państwa w zakresie doŜywiania. 

 Gmina poniosła w 2006 r. wydatki na realizację Programu w kwocie 250 tys. zł, 

w tym ze środków własnych w kwocie 50 tys. zł. 35 tys. zł planowano przeznaczyć na 

utworzenie oraz doposaŜenie punktów przygotowania lub wydawania posiłków. 

W Porozumieniu zawartym z Wojewodą Podkarpackiego w marcu 2007 r., Wojewoda 

przyznał Gminie dotację celową w kwocie 75 tys. zł, przy udziale środków własnych Gminy 

– 50 tys. zł, a następnie na wniosek Wójta zwiększył kwotę dotacji do 200 tys. zł. Za zgodą 
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Wojewody udział środków własnych Gminy stanowił w planowanych kosztach realizacji 

Programu w obu latach 20%. 

 Kontrola wykazała, Ŝe Gmina realizowała Program przy pomocy Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Zaklikowie w formach: posiłku, zasiłku celowego i świadczenia rzeczowego. 

Rzeczywista liczba osób korzystających w ciągu 2006 r. z Programu wynosiła 958, w tym:  

z posiłku skorzystało 621 (64,8%) osób, a z zasiłku celowego oraz świadczenia rzeczowego 

odpowiednio: 403 osoby (42%) oraz 19 (2%). W 2007 r. (stan na koniec III kwartału) 

doŜywianiem objętych było 849 osób, w tym: 564 (66,4%) otrzymujące posiłek, 320 (37,7%) 

otrzymujących zasiłek celowy oraz 43 (5,1%) otrzymujące świadczenie rzeczowe. Pomoc 

w formie posiłku udzielana była ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego 

i obejmowała uprawnione dzieci do lat 7 oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Posiłki były wydawane we wszystkich podległych Gminie szkołach i przedszkolach – łącznie 

w 6 stołówkach tych jednostek organizacyjnych. Ponadto ze środków Programu finansowane 

było równieŜ doŜywianie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy, ale uczęszczających do 

szkół (podstawowej lub gimnazjalnej) połoŜonych na terenie innej gminy. 

 Ustalono, Ŝe liczba osób korzystających z formy posiłku celowego na doŜywianie 

znacznie wzrastała w ciągu roku od: 50 w I kwartale 2006 r. do 403 na koniec tego roku oraz 

od 181 w I kwartale 2007  r. do 320 na koniec III kwartału 2007 r. W poszczególnych 

badanych okresach w liczbie osób korzystających z tej formy pomocy liczba uczniów do 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej wynosiła odpowiednio: 162 (40,2%) i 118 (37%) 

i obejmowała równieŜ uprawnioną młodzieŜ uczęszczającą do szkół średnich. 

 Kontrola wykazała, Ŝe pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej posiadali wiedzę 

o rodzinach z terenu Gminy potrzebujących pomocy w zakresie doŜywiania oraz 

współpracowali z pracownikami szkół w sprawach dotyczących trudnej sytuacji materialnej 

uczniów i ich rodzin. 

 Wnioski o udzielenie dotacji na realizację Programu w 2006 i 2007 r. zostały złoŜone 

do Wojewody w terminach na wzorach ustalonych przez Wydział Polityki Społecznej 

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Dane zawarte w tych wnioskach 

zostały określone na podstawie rocznych sprawozdań z realizacji programu w 2005 r. 

i w 2006 r. z uwzględnieniem prognozy zmian ilości uczniów w wyniku zakończenia 

poprzedniego roku szkolnego i rozpoczęcia następnego roku szkolnego. 
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 Zgodnie z 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 NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 

 


