PROTOKÓŁ KONTROLI
problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach, ul.
Leśnikowska 54,18-100 Łapy.
Burmistrzem Łap jest p. Roman Czepe.
Pełniącą obowiązki Dyrektora Ośrodka od I. 10.2008r. jest p. Małgorzata Wasilewska.
Kontrolę w dniu 28 września 2009 r. przeprowadziły:
1. Joanna Żukowska - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku, kierownik zespołu,
2. Idalia Wyszyńska - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku,
na podstawie pisemnego upoważnienia do kontroli nr 383/09 znak: PS.IX.JŻ.0939-383/09 z dnia
17.09.2009 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej PUW, p. Andrzeja Kozłowskiego.
Przedmiot kontroli i okres obiety kontrola:
Ocena prawidłowości realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz
efektywności zadań realizowanych w okresie od 01.01.2009 r. do dnia kontroli.
Kontrolą objęto następujące zagadnienia:
1. Organizacja realizacji Programu oraz baza żywieniowa;
2. Formy i zakres pomocy udzielanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach;
3. Monitoring oraz sprawozdawczość z realizacji Programu.
Ustalenia kontroli
Ad. 1
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach jest jednostką organizacyjną Gminy Łapy.
Funkcjonuje na podstawie statutu nadanego Uchwałą Nr XXIXI/465/08 Rady Miejskiej w Łapach z
dnia 24.10.2008 r. w sprawie nadania statutu MOPS w Łapach, a także w oparciu o regulamin
organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach, stanowiący załącznik do
Zarządzenia Nr 152/08 Burmistrza Łap z dnia 27 października 2008 roku w sprawie zaopiniowania
regulaminu organizacyjnego MOPS w Łapach.
[Akta kontroli nr 1-34]
Zgodnie z § 2 pkt 1 regulaminu Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach realizuje zadania
własne

wynikające

z

ustawy

z

dnia

12

marca

2004

roku

o

pomocy

społecznej

(Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), w tym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy
dożywianie, które jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.
Jednostką bezpośrednio realizującą w Gminie Łapy program wieloletni „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania" (zwany dalej Programem) - ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu
programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn.
zm.) jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach.
Program realizuje na mocy Porozumienia nr PS.I.JŻ.0141/53/09, zawartego w dniu 10 marca
2009 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim, reprezentowanym przez p. Andrzeja Kozłowskiego
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW, a Burmistrzem Łap p. Romanem Czepe. Na mocy
porozumienia (zmienianego aneksami nr 1 z dnia 20 lipca 2009 roku oraz nr 2 z dnia 23 września
2009r.) wg. stanu na dzień kontroli Gmina Łapy otrzymała dotację w kwocie 717.800 zł.
Zgodnie z art. 5 ustawy o ustanowieniu Programu, beneficjentami pomocy w zakresie
dożywiania mogą być osoby, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o
którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Rada Miejska, na podstawie art. 5
ust. 2 w dniu 29.02.2008 roku podjęła Uchwałę Nr XX/295/08 w sprawie ustalenia zasad zwrotu
wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania, w której odstępuje się od
zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku, jeżeli dochód w rodzinie na osobę nie
przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy
społecznej. Uchwała określa również warunki odpłatności za pomoc w przypadkach szczególnych,
jeżeli żądanie zwrotu wydatków na dożywianie w części lub w całości stanowiłoby dla osoby
zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy
[Akta kontroli nr 35-36]
Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy o ustanowieniu programu.... MOPS w Łapach zapewnia pomoc w
zakresie dożywiania:
1. dzieciom do 7 roku życia
2. uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym oraz
niepełnosprawnym
Program realizowany jest w placówkach posiadających bazę żywieniową lub odpowiednie warunki
do wydawania produktów żywieniowych.
Na terenie Gminy Łapy jest on realizowany w:
I. w 6 szkołach i 2 przedszkolach - posiadających własną bazę żywieniową
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łapach
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łapach
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łapach Osse
4. Szkoła Podstawowa w Uhowie

5. Gimnazjum Nr 1 w Łapach
6. Gimnazjum Nr 2 w Łapach Osse
7. Przedszkole Nr 1 w Łapach
8. Przedszkole Nr 2 w Łapach
II. w 3 szkołach do których posiłki są dowożone tj:
1. SP w Łupiance (Programem objęto tam 21 uczniów),
2. w Płonce (Programem objęto tam 34 uczniów),
3. w Szkole Podstawowej „Edukator"( Programem objęto tam 25 uczniów).
Rodzice dzieci uczących się w szkołach nie posiadających własnej bazy żywieniowej oraz
zaplecza do wydawania posiłków tj w Szkole Podstawowej w Daniłowie Dużym (Programem objęto
tam 14 dzieci),oraz Szkole Podstawowej w Bokinach (Programem objęto tam 4 dzieci), otrzymują
zasiłek celowy na zakup żywności.
Jak wynika z wyjaśnień Dyrektor Ośrodka, Gmina nie wnioskowała o środki na utworzenie w
tych szkołach punktów przygotowywania posiłków, ponieważ są to szkoły w likwidacji.
W stosunku do pozostałych beneficjentów Programu wymienionych w art. 3 pkt. 1 c ustawy o
ustanowieniu programu, Ośrodek nie zapewnia posiłków. Według informacji Dyrektor, Ośrodek nie
korzysta z firm cateringowych, gdyż na terenie gminy Łapy usługi te są słabo rozwinięte.
Wobec tej grupy osób Ośrodek zapewnia pomoc w następujących formach :
1. zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności,
2. pomoc w formie rzeczowej, min. bonów żywnościowych .
Z wyjaśnień udzielonych przez Dyrektor Ośrodka, wynika, iż bony żywnościowe zostały zakupione
w PSS Społem w Łapach.Realizacja bonów odbywa się w 6 sklepach PSS Społem w Łapach na
podstawie pisemnych umów. Bony są przyznawane beneficjentom na podstawie decyzji, w której w
sposób wyraźny określono, iż zakupy realizowane w ramach bonów mogą obejmować jedynie
produkty spożywcze i mięsne. Beneficjenci odbierają bony za pokwitowaniem. Osoba dokonująca
zakupów jest zobowiązana do przedstawienia pracownikowi sklepu decyzję, bon oraz dowód
osobisty. Na koniec każdego miesiąca PSS Społem przekazuje do OPS informację o kwocie, na jaką
zostały zrealizowane bony. Liczba osób, którym przyznano świadczenie rzeczowe w postaci
produktów żywnościowych (bony żywnościowe) na dzień kontroli wynosiła 82 w tym:
1. w wieku do 17 lat - 8 osób ,
2. w wieku 18-25 - 6 osób
3. w wieku 26-55- 57 osób
4. w wieku 56-65 - 8 osób
5. w wieku 66 i więcej - 3 osoby.
Pracownicy Ośrodka przeprowadzają doraźne kontrole w sklepach sprawdzając czy zabronione
produkty (alkohol, papierosy oraz kawa), rzeczywiście nie są wydawane beneficjentom.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 b ustawy o ustanowieniu programu .... pomoc w zakresie dożywiania
przysługuje uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W związku z tym, Programem
objęto również uczniów z gminy Łapy uczęszczających do:
- LO- ZSM w Łapach
- Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku
-

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce

Ponadto dożywianiem objęto uczniów uczęszczających do Gimnazjum w Poświętnem (gimnazjum
znajdującym się na ternie innej gminy).
Liczba uczniów korzystających z dożywiania w miesiącu wrześniu 2009r. (wg stanu na dzień
kontroli), wyniosła 520, w tym:
1. SP Nr 1 Łapy-102
2. SP Nr 2 Łapy - 77
3. Prywatna Szkoła Podstawowa „Edukator" - 25
4. SP Uhowo- 23
5. SPNr3Osse-34
6. Przedszkole nr 1 -12
7. Przedszkole nr 2 - 24
8. Gimnazjum Nr 1 Łapy - 105
9. Liceum Ogólnokształcące - Zespół Szkół Mechanicznych w Łapach -16
10. Zespół-Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku -1
11. Gimnazjum Nr 2 Łapy- Osse -14
12. SP wPłonce Kościelnej.-31
13. Gimnazjum w Płonce Kościelnej - 34
14. SP wŁupiance- 21
15. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce -1
[Akta kontroli nr 37- 44]
Z wyjaśnień Dyrektor Ośrodka wynika, iż rodzice uczniów szkół ponadgimnazjalnych
informowani są przez pracowników socjalnych o możliwości ubiegania się o pomoc przez tę grupę
beneficjentów. Ośrodek nie obejmuje jednak pomocą wszystkich uprawnionych w ramach Programu.
Uczniowie, którzy posiadają przeciwwskazania lekarskie do żywienia zbiorowego, otrzymują pomoc
w formie zasiłków pieniężnych.
Od stycznia 2009 roku we wszystkich szkołach prowadzących dożywianie, dzieci otrzymują
ciepły posiłek - pełny obiad, jednakowy pod względem ilościowym i jakościowym. Z wyjaśnień
Dyrektor Ośrodka wynika, że od 2008 r., zgodnie z § 3 ust 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7
lutego 2006 roku w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania" ( Dz. U. Nr 25 poz. 186 z późn. zm), prowadzone były działania zmierzające do

całkowitego wyeliminowania dożywiania w formie kanapek czy suchego prowiantu i zastąpienia ich
ciepłym posiłkiem (np. zakup termosów do SP w Łupiance).
Uchwałą Nr XVlII/268/07 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie
ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za posiłki ustalono, iż
wysokość opłaty za jeden pełny obiad w stołówkach szkolnych działających w Szkole Podstawowej
Nr 1 w Łapach, Szkole Podstawowej Nr 2 w Łapach, Zespole Szkół w Łapach oraz Gimnazjum nr 1
w Łapach (gdzie z posiłków mogą również korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łapach)
wynosi 2,75 zł.
[Akta kontroli nr 45-46]
W pozostałych szkołach koszt posiłku wynosi od 1,50 zł w Gimnazjum w Poświętnem do 7,60 zł w
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce.
[Akta kontroli nr 47-48]
Z placówkami biorącymi udział w Programie, Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowy o
finansowanie obiadów dla dzieci do nich uczęszczających, ustalając koszt obiadu oraz sposób i
terminy rozliczeń finansowych. Zgodnie z zapisem umowy, rozliczenie finansowe następuje na
podstawie not księgowych wystawionych przez szkoły, zobowiązane dostarczyć je do Ośrodka do
dnia 5-go następnego miesiąca za świadczenia zrealizowane w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
[Akta kontroli nr 49-56]
Zgodnie z zapisami umowy, pracownicy socjalni Ośrodka w Łapach doraźnie kontrolują szkoły, w
których prowadzone jest dożywianie. Placówki uczestniczące w Programie przekazują na
zakończenie każdego miesiąca listę dzieci korzystających z posiłków.
[Akta kontroli nr 57-72]
W toku kontroli przeprowadzono wizytację w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łapach, która
dysponuje własną bazą żywieniową, posiłki są spożywane w stołówce (20 czteroosobowych
stolików).
Z wyjaśnień p. Elżbiety Łapińskiej - pracownika szkoły zatrudnionego na stanowisku intendentki
oraz p. Alicji Łapszo - p.o. kierownika świetlicy wynika, że ze stołówki szkolnej korzysta 275 dzieci,
w tym w ramach Programu dożywianych jest 102 dzieci. Posiłki wydawane są w 4 turach:
1.

ogodz. 11.30-dzieci z klas I-HI

2. o godz. 12.00 - dzieci z klasy „0"
3. o godz. 12.35 - dzieci z klas IV-VI
4. w czasie godzin lekcyjnych - dzieci uczęszczające do klas terapeutyczno- rozwojowych.
Z uzyskanych informacji wynika, iż posiłki są jednakowe pod względem jakościowym i
ilościowym dla wszystkich korzystających ze stołówki dzieci. Jadłospis ustalany jest dekadowo, z
zachowaniem wytycznych Sanepidu w zakresie zasad zdrowego żywienia. W dniach 29 kwietnia oraz
25 września br. Sanepid przeprowadził kontrolę posiłków w tej szkole. Z informacji udzielonych

przez intendentkę wynika iż badanie Sanepidu nie obejmowało kaloryczności posiłków
przygotowywanych w tej szkole.
[Akta kontroli nr 73-74]
Z wyjaśnień intendentki wynika,ponadto iż współpraca pomiędzy OPS a szkoła układa się pomyślnie.
Szkoła jest informowana o możliwości dożywiania uczniów bez konieczności przeprowadzania
wywiadu, zgodnie z art. 6a ustawy o ustanowieniu programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania".
Wg stanu na dzień kontroli, wszystkie dzieci korzystające z Programu w wizytowanej szkole
otrzymują posiłek na podstawie decyzji wydanej przez OPS.
W trakcie kontroli ustalono, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach podjął
następujące działania obejmujące rozpoznanie potrzeb w zakresie dożywiania oraz upowszechnianie
Programu.
-

skierowanie do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Łapy prośby o przekazanie
rodzicom dzieci i młodzieży uczących się w tych placówkach, informacji o możliwości
ubiegania się o pomoc w postaci dofinansowania do obiadów;

-

skierowanie do proboszczów lokalnych parafii w dniu 16.12.2008 roku prośby o

podanie

informacji podczas ogłoszeń parafialnych o możliwości ubiegania się o pomoc w formie
dożywiania w szkołach, paczek żywnościowych, talonów jak też w formie zasiłku celowego na
zakup żywności wśród osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.
[Akta kontroli nr 75-86]
-

diagnozowanie przez pracowników socjalnych potrzeb środowiska lokalnego, podczas
przeprowadzania wywiadów środowiskowych;

-

zamieszczanie informacji o Programie na stronie internetowej Ośrodka, na tablicach ogłoszeń;
współpraca z pedagogami szkolnymi, którzy podczas wywiadówek informują o możliwości
korzystania z dożywiania;

-

rozpowszechnianie Programu podczas sesji Rady Miejskiej;

-

upowszechnianie Programu przez sołtysów na terenach wiejskich;
współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Ponadto pracownicy socjalni dobrze znają swoich podopiecznych - to osoby od dawna

korzystające z pomocy, często zgłaszają się same, w wielu przypadkach pracownicy ośrodka
wskazują im możliwość skorzystania z różnych form pomocy w ramach dożywiania.
W wyniku powzięcia przez Dyrektor Ośrodka informacji o planowanych zwolnieniach w
Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach, upowszechniono (listownie i telefonicznie)
wśród rodzin zagrożonych bezrobociem informacje o możliwościach uzyskania pomocy z ramach
Programu.

Ad. 2
W okresie objętym kontrolą głównymi formami pomocy w ramach Programu były posiłki
oraz zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, a także pomoc w formie rzeczowej, min. bonów
żywnościowych (bez możliwości zakupu wyrobów alkoholowych).
W pierwszym półroczu 2009 roku liczba osób objętych Programem wynosiła 1.904, w tym na
wsi 488; osób korzystających z posiłku było 589, zasiłek celowy przyznano 1.260 osobom,
świadczenia rzeczowe otrzymały 82 osoby.
W okresie objętym kontrolą Gmina nie prowadziła dożywiania w żadnej formie w dniach
wolnych od nauki, przerwach wakacyjnych, feriach zimowych i nie gwarantowała zastępczych formy
pomocy w postaci świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności, zasiłku celowego,
świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej , jak też świadczeń rzeczowych w
postaci produktów żywnościowych. Jedynie dzieci uczestniczące w zimowisku korzystały z
posiłków. Takie działanie wynika z faktu, iż ze względu na likwidację dwóch zakładów pracy na
terenie Gminy (Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego oraz Cukrownia Łapy), w kwietniu 2009 r.
do Ośrodka wpłynęły wnioski o przyznanie pomocy od 300 rodzin, nie korzystających dotychczas z
pomocy OPS. W związku z powyższym zabezpieczono środki na pomoc tym osobom. Ponadto, w
okresie od kwietnia do czerwca 2009 r. zaobserwowano zwiększone wydatki na zasiłki. W związku z
powyższym w dniu 31 lipca 2009 roku Burmistrz Łap zwrócił się do Wojewody Podlaskiego o
zwiększenie dotacji na dożywianie o kwotę 95 tys. zł.
Dyrektor Ośrodka pismem z dnia 5 stycznia br. poinformowała wszystkie szkoły oraz
przedszkola prowadzące dożywianie na terenie Gminy Łapy o nowej formie udzielenia pomocy w
zakresie dożywiania, jaką daje dyrektorom szkół

i przedszkoli art. 6a ustawy o ustanowieniu

Programu (tj. możliwość dożywiania faktycznie głodnych dzieci i uczniów bez konieczności
przeprowadzania wywiadów środowiskowych i wydawania decyzji administracyjnych).
[Akta kontroli nr 87-112]
Wg stanu na dzień kontroli, z tej formy pomocy korzystało 4 dzieci: - 1 w Gimnazjum w Płonce (od
marca 2009 r.) oraz 3 dzieci w Szkole Podstawowej w Łupiance (od lutego br.).
Z wyjaśnień udzielonych w trakcie kontroli przez Dyrektor Ośrodka wynika, iż Ośrodek realizuje
inne formy pomocy poza określonymi w Programie.
Ośrodek w realizacji tych form współpracuje z następującymi podmiotami :
-

Caritas Diecezji Łomżyńskiej

-

lokalnymi parafiami (w zakresie zbiórki pieniędzy na obiady wydawane podopiecznym Ośrodka
w lokalnych Parafiach)

- szkołami (akcj a Pajacyk)

Ad. 3
Informacje o realizacji Programu w I i II kw. 2009 r. (w formie sprawozdań wysyłanych w
wersji papierowej oraz elektronicznej - za pośrednictwem systemu gSAC) zostały przekazane do
Wojewody Podlaskiego w terminach określonych w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7
lutego 2006 roku w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania":
-

sprawozdanie za I kw. 2009 - wersja elektroniczna wysłana w dn. 7.04. br..; wersja papierowa
wysłana w dn..7.04. (korekta w dniu 30.04.2009 r ) ;

-

sprawozdanie jednorazowe 10% - wersja elektroniczna wysłana w dn. 07.04.209 r.; wersja
papierowa wysłana w dniu 07.04.2009 r.

-

sprawozdanie za II kw. 2009 r. - wersja elektroniczna wysłana w dn. 13.07.2009 r., wersja
papierowa wysłana w dn. 15.09.209 r.;

-

sprawozdanie jednorazowe 10% - wersja elektroniczna w dn. 14.07.2009 r., wersja papierowa w
dn. 15.07.2009 r.
W trakcie kontroli stwierdzono, iż sprawozdanie jednorazowe 10% za III kwartał br zostało

sporządzone w dniu 18 września br. i przesłane do PUW za pośrednictwem gSAC.
Ponadto dane zawarte w sprawozdaniach za II kwartał 2009 r.. przekazywane do Wojewody
oraz Kuratorium Oświaty różnią się w częściach dotyczących rzeczywistej liczby osób objętych
Programem oraz liczby placówek prowadzących dożywianie.
Dyrektor Ośrodka wyjaśniła, że rozbieżności te wynikają z niespójności formularzy
sprawozdań (informacji) o realizacji Programu - dane dotyczące liczby dożywianych ogółem osób nie
są spójne, gdyż z pomocy społecznej Ośrodka korzystają osoby nie zameldowane na stałe na terenie
gminy, a w sprawozdaniu przekazywanym do Kuratorium Oświaty ujmowane są osoby zameldowane
na stałe w gminie Łapy. Natomiast rozbieżność w ilości placówek (w sprawozdaniu przekazanym do
tut. wydziału wykazano 13 placówek realizujących dożywianie na terenie Gminy Łapy natomiast w
sprawozdaniu przekazanym do Kuratorium - 14 placówek) wynikają z faktu, iż 2 szkoły korzystają z
jednego punktu żywieniowego, przez co OPS wykazuje to w sprawozdaniu jako jedną placówkę,
natomiast Biuro Obsługi Szkół, które generuje informacje z Ośrodków i przekazuje je do Kuratorium
liczy je jako 2 oddzielne szkoły uczestniczące w Programie.
[Akta kontroli nr 113-120]
Na dzień kontroli, Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach wydatkował na realizację Programu w
roku bieżącym kwotę 779.617,80 zł, z tego

606.246,15 zł z przyznanej dotacji na realizację

Programu, co stanowi 84,46 % przyznanej dotacji oraz 173.371,68 zł ze środków własnych .
Kontrolę odnotowano w rejestrze kontroli Ośrodka pod numerem 3/09.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Dyrektor
MOPS w Łapach.
Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 oraz § 16 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z
późn. zm.) Dyrektorowi MOPS w Łapach przysługuje prawo do:
zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń
zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania
-

odmowy podpisania protokołu; Dyrektor składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w
terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

(miejsce i data podpisania protokołu kontroli)

p.o. DYREKTOHĄ
Miejskiego Ośnxto Pwfccy Spofecmj

Małgorzata Wastlewska
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
w Łapach
podpis

uULesuiiowska 54, tel/fax 0657152550

podpisy kontrolujących

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam :

(miejsce, data i podpis dyrektora podmiotu kontrolowanego)

