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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 – 41112-09-07 
 
 

 

Pan 

Wiesław Dronka 

Burmistrz Miasta i Gminy Boguchwała 

 

 

 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 skontrolowała w Urzędzie Gminy w Boguchwale 

wykorzystanie 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 zostały przedstawione w protokole kontroli 

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

podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze 

 

WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia, Ŝe Gmina prawidłowo wykorzystała środki 

otrzymane z budŜetu państwa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa 

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

W kontroli ustalono, Ŝe zadania związane z programem „Pomoc państwa w zakresie 

doŜywiania” realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który rzetelnie 

informował uprawnione osoby o moŜliwości korzystania z pomocy w formie posiłku, a takŜe 

sporządzał wykaz osób wymagających takiej pomocy. GOPS gromadził równieŜ informacje 

na temat innych osób kwalifikujących się do pomocy w formie doŜywiania, które nie 

korzystały z róŜnych przyczyn z tej formy pomocy. 
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Program „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” na terenie Gminy Boguchwała 

realizowany był głównie w szkołach i przedszkolach. Na realizację tego programu w 2006 r. 

wykorzystana została w całości otrzymana dotacja w kwocie 200.000 zł. Do końca trzeciego 

kwartału 2007 r. wykorzystano 109.405 zł, tj. 58% planowanej dotacji na 2007 r. 

W kontrolowanym okresie Gmina udzielała pomocy w formie świadczenia pienięŜnego 

w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub Ŝywności oraz udzielała pomocy w formie 

świadczenia rzeczowego. Kwoty pomocy udzielonej przez Gminę w formie wypłaty zasiłku 

celowego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” wynosiły w 2006 r. – 

100.283 zł, a w 2007 r. – 51.469 zł. Programem objętych zostało 1.185 osób w 2006 r. oraz 

955 osób w 2007 r., w tym korzystających z posiłków odpowiednio 520 i 495. Zasiłek celowy 

wypłacono dla 849 osób w 2006 r. i dla 544 w 2007 r. 

W kontroli ustalono, Ŝe wniosek o przyznanie dotacji z budŜetu Wojewody 

Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację programu zawierał rzetelne dane obrazujące 

potrzeby Gminy w zakresie doŜywiania. Wnioskowana liczba osób wymagających pomocy 

w formie doŜywiania w 2006 r. wynosiła 900, a w 2007 r. – 1.190. Program „Pomoc państwa 

w zakresie doŜywiania” realizowany był na terenie Gminy w 33 punktach Ŝywieniowych, 

w tym w 6 stołówkach i w 27 innych pomieszczeniach przystosowanych do wydawania 

poŜywienia.  

Pozytywnie naleŜy ocenić organizację doŜywiania na terenie Gminy, tj. dowóz 

posiłków do szkół, przedszkoli nieposiadających bazy do ich przygotowania oraz do osób 

niepełnosprawnych w podeszłym wieku. W latach 2006 – 2007 posiłki przygotowywane 

i dowoŜone były przez firmę Zapel Service S.A w Boguchwale. Wg umowy cena jednego 

gorącego posiłku w 2006 r. wynosiła 2 zł, a w 2007 r. – 2,20 zł. 

W okresie objętym kontrolą Gmina doprowadziła do zwiększenia liczby wydawanych 

posiłków gorących kosztem zmniejszenia liczby posiłków w postaci bułki/kanapki. 

Rozwiązany został takŜe problem doŜywiania w czasie wakacji lub ferii, kiedy to rodziny 

najbardziej potrzebujące otrzymywały pomoc w formie zasiłków celowych.  

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia terminowość i rzetelność sporządzania 

sprawozdań z realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”. Sprawozdania za 

2006 i 2007 (do końca III kwartału) sporządzane były w terminie do 15 dnia miesiąca 

następującego po zakończeniu kwartału. Sprawozdania zawierały wymagane dane 

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

programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 ze 

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

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Burmistrzowi prawo zgłoszenia do 

dyrektora Delegatury NajwyŜszej Izby Kontroli w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń 

w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 


