
PROTOKÓŁ
kontroli problemowej

przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku

przez Mariolę Dusza – inspektor ds. kontroli wewnętrznej

na podstawie upoważnienia Burmistrza Toszka Nr KKS – 0113/3/2006 z dnia 19.01.2006r.

 
Zakres kontroli:
 

Kontrola wydatków ponoszonych z tytułu realizacji programu „Posiłek dla potrzebujących” 
 

 
Okres objęty kontrolą:  2005 rok
 
 
USTALENIA KONTROLI
 
STAN FAKTYCZNY:
 
Podstawą realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” jest art. 24 ust. 1 ustawy  z  dnia  12  marca 
2004r.  o  pomocy  społecznej   (Dz. U. Nr 64 poz. 593 i Nr 99  poz. 1001), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”.
Program „Posiłek dla potrzebujących” ma na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 
specjalistycznego wsparcia. 
 
Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy 
między innymi: dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom go pozbawionym. 
Realizacja Programu pozwala na ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w szczególności wśród:
•         dzieci i młodzieży, 
•         osób  dorosłych  z gospodarstw  domowych  o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji, 
•         osób starych, 
•         osób chorych,
•         osób  niepełnosprawnych,
ze  szczególnym uwzględnieniem  osób  z terenów  objętych  wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich 
oraz dzieci z rodzin ubogich nie objętych obowiązkiem  szkolnym.
Celem Programu jest  także zapewnienie osobom starym, chorym, niepełnosprawnym zwłaszcza osobom samotnym 
możliwości dowozu jednego gorącego posiłku dziennie.
 
Pomoc w ramach Programu przyznawana jest w formie zakupu posiłku lub zasiłku celowego.
 
 
Kontrolą  objęto  realizację  Programu „Posiłek  dla  potrzebujących”  nakierowaną  na  ograniczenie  zjawiska  głodu  i  
niedożywienia wśród dzieci i młodzieży. 
 
W Gminie Toszek, w okresie objętym kontrolą środki na realizację Programu pochodziły z budżetu gminy (środki  
własne) oraz z rezerwy celowej budżetu państwa. 
 
Łączna  kwota  wydatków  poniesionych  z  tytułu  realizacji  Programu  „Posiłek  dla  potrzebujących”  wśród  dzieci  i 
młodzieży w 2005 roku to 56.369,81 zł. 
Wydatki poniesione zostały w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” :
-          rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” – kwota 54.967,81 zł
-          rozdz. 85295 „Pozostała działalność” – kwota 1.402,00 zł.
 
 
W poniższej tabeli przedstawiono placówki, w których w 2005 roku odbywało się dożywianie dzieci i młodzieży oraz 
kwoty wydatków poniesionych w poszczególnych placówkach.
 



Nazwa placówki Kwota wydatków na realizację 
Programu

Szkoła Podstawowa w Kotulinie 3.078,00

Szkoła Podstawowa w Paczynie 5.284,23

Szkoła Podstawowa w Pniowie 7.054,85

Szkoła Podstawowa w Toszku 16.460,00

Publiczne Gimnazjum w Toszku 17.230,00

Publiczne Przedszkole w Toszku 1.706,80

Szkoła Specjalna w Pyskowicach 4.838,93

Szkoła Podstawowa w Pyskowicach 717,00

 
Razem:

 
56.369,81

 
 
Sprawdzeniem objęto wszystkie dowody księgowe dotyczące wydatków rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz rozdziału 85295 Pozostała działalność w zakresie § 3110 Świadczenia  
społeczne (tj. dotyczące dożywiania dzieci i młodzieży) i stwierdzono, iż każdy dowód księgowy został:
Ø       sprawdzony pod względem merytorycznym przez upoważnionego pracownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej,
Ø       sprawdzony pod względem formalno-rachunkowym przez osobę do tego upoważnioną,
Ø       zatwierdzony do wypłaty przez upoważnione do tego osoby,
Ø       zatwierdzony  do  ujęcia  w  księgach  rachunkowych  poprzez  wskazanie  daty  księgowania  i 

numeru pod którym został wprowadzony do zapisów w dzienniku.
 
 
W wyniku  sprawdzenia  kart  wydatków  rozdz.  85214  Zasiłki  i  pomoc  w  naturze  oraz  składki  na  ubezpieczenia 
społeczne i rozdz. 85295 Pozostała działalność, § 3110 Świadczenia społeczne stwierdzono, iż dokonane w nich zapisy 
księgowe mają uzasadnienie, tj. dokonane są na podstawie dowodów księgowych (faktur VAT oraz rachunków).
 
 
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
 
Dokonanie płatności  po wskazanym na dowodzie księgowym (fakturze VAT) terminie – niniejsza nieprawidłowość 
dotyczy:
 
Nr faktury Data 

wystawienia 
faktury

Nr dowodu 
księgowego 

Wartość 
wskazana 
na 
fakturze

Data 
wpływu 
faktury 
do OPS

Termin 
płatności 
wskazany 
na 
fakturze

Data 
zapłaty 

Ilość dni 
po 
terminie

287/2005/01 08.01.2005 18/4 98,87 10.01.05 15.01.05 21.01.05 6

20/2/05 25.03.2005 68/5 392,90 01.03.05 11.02.05 02.03.05 *

4884/2005/04 29.04.2005 142/3 415,18 05.05.05 06.05.05 09.05.05 3

4954/2005/04 30.04.2005 145/1 56,07 09.05.05 07.05.05 10.05.05 3

4933/2005/04 30.04.2005 145/2 488,35 09.05.05 07.05.05 10.05.05 3

7101/2005/06 23.06.2005 209/1 397,51 01.07.05 30.06.05 01.07.05 1

12463/2005/10 28.10.2005 365/5 456,34 02.11.05 04.111.05 07.11.05 3

12464/2005/10 28.10.2005 368/4 421,61 07.11.05 04.11.05 08.11.05 4

65/11/05 30.11.2005 410/1 503,52 06.12.05 14.11.05 07.12.05 *

14513/2005/12 16.12.2005 442/7 434,61 28.12.05 23.12.05 28.12.05 5



 
* data wystawienia faktury późniejsza od wskazanego na fakturze terminu płatności !
 
 
Podkreśla  się,  iż  kontrolowana  jednostka  nie  poniosła  wydatku  z  tytułu  odsetek  za  nieterminową  płatność  wyżej  
wskazanych faktur.
 
 
ZALECENIA POKONTROLNE:
 
1.        Zobowiązać kierowników placówek w których odbywa się dożywianie dzieci do terminowego przekazywania 

dowodów  księgowych  do  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  oraz  pracownika  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  do 
terminowego dokonywania płatności celem uniknięcia wydatku z tytułu odsetek za nieterminową płatność.

 
2.        Zwrócenie   uwagi  wystawcy  faktury  w zakresie   wskazywania na fakturze terminów, tj. terminu wystawienia 

faktury i terminu płatności (dotyczy przypadków wskazanych w powyższej tabeli i zaznaczonych *)
 
 
Kierownik  jednostki  został  poinformowany o przysługującym mu,  na  podstawie  regulaminu kontroli  wewnętrznej 
obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Toszku, prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu – 
zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.
 
 
 
Protokół  sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej 
jednostce.
 
 
Protokół podpisano bez zastrzeżeń.
 
 
Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. 1/2006
 
 
Toszek, dn. 02.03.2006r.
 
 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 11

44-180 Toszek
tel./fax 332 67 14, tel. 332 67 02

ident. 003452748, NIP 969-11-24-760
...............................................................

(pieczątka jednostki kontrolowanej)
 
 

 KIEROWNIK 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
                w Toszku
             Anna Kolasa

................................................................
 (podpis i pieczątka kierownika jednostki)

 
 
     insp. ds. kontroli wewnętrznej                                                                    GŁÓWNY KSIĘGOWY 
 



               mgr Mariola Dusza                                                                                       Rita Sulik
............................................................                       ........................................................
                (podpis kontrolującego)                                                      (podpis głównego księgowego jednostki)
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