
Wykaz kontroli w Publicznym Przedszkolu Nr 17 

Nazwa organu 

prowadzącego kontrolę 

Państwowy  

Powiatowy Inspektor Sanitarny 

Tematyka 

przeprowadzonej 

kontroli 

Kontrola stanu sanitarnego w placówce 

Data rozpoczęcia 

kontroli 
27.09.2013 

Data zakończenia 

kontroli 
27.09.2013 

Badany okres ------------- 

Zalecenia pokontrolne Brak uwag osoby kontrolującej 

 

Nazwa organu 

prowadzącego kontrolę 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

Tematyka 

przeprowadzonej 

kontroli 

Kontrola warunków produkcji żywności 

Data rozpoczęcia 

kontroli 
26.02.2014 

Data zakończenia 

kontroli 
26.02.2014 

Badany okres ------------- 

Nazwa organu 

prowadzącego kontrolę 

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat w 

Rzeszowie 

Tematyka 

przeprowadzonej 

kontroli 

Sprawdzenie realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów 

PIP i nadzoru nad warunkami pracy. 

Data rozpoczęcia 

kontroli 
16.05.2013 

Data zakończenia 

kontroli 
28.05.2013 

Badany okres ------------- 

Zalecenia pokontrolne 

Nakaz: Wywiesić czytelną informację o dopuszczalnym 

obciążeniu urządzeń przeznaczonych do składowania w 

magazynie podręcznym na I piętrze. 



Zalecenia pokontrolne 

1.Doprowadzic do należytego stanu sanitarnego ściany i sufity 

w zapleczu kuchenny. 

2.Doprowadzić do należytego stanu płytki podłogowe i ścienne 

w zapleczu kuchennym. 

3. Wymienić wannę oraz armaturę do mycia dużych garnków w 

pomieszczeniach kuchni 

4. Wymienić na nową stolarkę drzwiową. 

 

 

Nazwa organu 

prowadzącego kontrolę 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno - Spożywczych 

Tematyka 

przeprowadzonej 

kontroli 

Kontrola ex- post krzyżowa: FHU Bogar i PP 17 - Dopłaty do 

spożycia mleka i przetworów mlecznych. 

Data rozpoczęcia 

kontroli 
28.04.2014 

Data zakończenia 

kontroli 
06.05.2014 

Badany okres 2011/12 

Zalecenia pokontrolne 

1. Brak daty i miejsca sporządzenia „Potwierdzenia dostawy 

mleka i przetworów mlecznych do placówki oświatowej w 

okresie rozliczeniowym listopad – grudzień 2011. 

2.Nieprawidłowa ilość dzieci biorących udział w programie 

wykazana w „Potwierdzeniach dostawy mleka i przetworów 

mlecznych do placówki oświatowej”. 

3. Rozbieżność w liczbie dzieci biorących  

 

Nazwa organu 

prowadzącego kontrolę 
Biuro Kontroli 

Tematyka 

przeprowadzonej 

kontroli 

 

1.Prawidłowość wykonywania zadań określonych w art. 16 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 235 z późn. zm) przez jednostki o których mowa w art. 2 

ust. 1.1 pkt.2 ustawy. 

2. Prawidłowość wykonywania zadań z zakresu udostępniania 

informacji publicznej w formach określonych art. 7 ust.1 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej              



c( Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) przez 

jednostki o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt.4 ustawy) 

 

Data rozpoczęcia 

kontroli 
13.05.2014 

Data zakończenia 

kontroli 
24.06.2014 

Badany okres 01.12.2012 r. – 12.05.2014 r. 

Zalecenia pokontrolne 

1. Bezzwłoczne udostępnienie na BIP informacji publicznych 

(…) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z treści atr. 

5 ww. ustawy. 

2. Dokonanie przeglądu zawartości stron BIP pod kątem 

zakresu i aktualności opublikowanych informacji 

publicznych. 

 


