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S.III-0930/16/05

Jednostka kontrolowana:

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Radymnie

37-550 Radymno, ul. Lwowska 20

Kontrole przeprowadzili pracownicy Oddzialu Planowania i Analiz Wydzialu Polityki

Spolecznej Podkarpackiego Urzedu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

- Bogumila Bilska - specjalista - legitymujaca sie upowaznieniem znak: S.XI.0939/505/05

z dnia 15wrzesnia 2005 r. wydanym przez Wojewode Podkarpackiego,

- Magdalena Tancula - starszy referent - legitymujaca sie upowaznieniem znak:

S.xI.0939/506/05 z dnia 15wrzesnia 2005 r. wydanym przez Wojewode Podkarpackiego.

Burmistrzem Miasta Radymno jest Pan Marek Lechowicz

p.o.Skarbnika- PaniJaninaKaczmarz

Kierownikiem Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej - Pani Teresa Jackowska

Dokonano wpisu do ksiazki ewidencji kontroli w Urzedzie Miasta w Radymnie pod numerem

4/2005.

W czasie kontroli wyjasnien udzielaly i dokumenty udostepnily Pani Teresa Jackowska -

Kierownik Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej oraz Pani Janina Kaczmarz ~ p.o.

Skarbnika Urzedu Miasta.

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Radymnie zostal utworzony Uchwala Nr

XI/48/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Radymnie w sprawie utworzenia zakladu

budzetowego pod nazwa "Osrodek Pomocy Spolecznej" oraz Zarzadzeniem Nr 2/90

Naczelnika Miasta i Gminy w Radymnie z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia

Osrodka Pomocy Spolecznej w Radymnie.

Statut Osrodka zostal nadany Uchwala Nr 162/XXI/2005 Rady Miejskiej

w Radymnie z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Osrodkowi

Pomocy Spolecznej w Radymnie.



Kierownikiem Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Radymnie jest Pani Teresa

Jackowska, która zostala upowazniona przez Burmistrza do:

- wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy

spolecznej nalezacych do wlasciwosci gminy - pismo z dnia 30 kwietnia 2005 znak:

OR.0113-3/04,

prowadzenia postepowania w sprawach swiadczen rodzinnych - pismo z dnia

30 kwietnia 2004 r. znak: OR.0113-2/04.

Obszarem dzialania Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej jest teren Miasta

Radymno.

Wyrywkowa kontrola objeto okres od l stycznia do 30 czerwca 2005 r. Sprawdzono

listy wyplat swiadczen oraz ewidencje ksiegowa dotyczaca utrzymania Miejskiego Osrodka

Pomocy Spolecznej w Radymnie.

Obsluga finansowa, ksiegowa i kasowa Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej

w Radymnie prowadzona jest przez Urzad Miasta. Ksiegowosc prowadzona jest recznie, bez

rozbicia na zadania wlasne i zlecone gminy. Srodki z budzetu Wojewody przekazywane

w rozdziale-&5219- Osrodki pomocy spoleczRejprzeznaczono jedynie na wydatki zwiazane

z zatrudnieniem w MOPS i w I pólroczu br. pokryly one 58,8 % kosztów z tym zwiazanych.

Pozostale koszty sa pokrywane ze srodków wlasnych gminy.

W okresie styczen-czerwiec 2005 r. wydatki w rozdziale 85219 ksztaltowaly sie

nastepujaco:
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Plan i wykonanie wydatków z budzetów w zlotych
Wyszczególnienie Wojewody Gminy Ogólem

plan wykonanie plan wykonanie plan wykonanie
Ogólem 62.000 33.600 52.274 28.045 114.274 61.645
Wydatki zwiazane
z zatrudnieniem 62.000 33.600 38.950 23.510 100.950 57.110

§ 4010 47.141 23.550 31.959 16.395 79.100 39.945

§ 4040 4.523 4.523 1.872 1.872 6.395 6.395

§§4110i4120 10.336 5.527 2.919 3.594 13.255 9.121

§ 4440 O O 2.200 1.649 2.200 1.649

Wydatki na zakup
towarów i uslug ogólem

O O 12.424 4.488 12.424 4.488§§ 4210,4240,4270, 4280, 4300

Wydatki inwestycyjne O O O O O O

Wydatki pozostale
i inne swiadczenia
§§ 3020, 3030,4410,4430 O O 900 47 900 47



Skladki ZUS, skladki zdrowotne, podatki od wynagrodzen pracowników jak równiez

skladki ZUS i skladki zdrowotne dla swiadczeniobiorców pomocy spolecznej odprowadzane

sa w terminach ustawowych.

Listy wyplat swiadczen sa sprawdzone pod wzgledem formalno-rachunkowym

i merytorycznym, zatwierdzone i podpisane przez osoby upowaznione.

Zasilki dla osób kwalifikujacych sie do otrzymania swiadczen z pomocy spolecznej

naliczane sa na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Ich wyplaty dokonuje sie

w kasie Urzedu Miasta lub na konta osobiste swiadczeniobiorców.

w czasIe kontroli me stwierdzono nieprawidlowosci, które podlegalyby

zawiadomieniu o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Protokól z kontroli sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach,

z którychjeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Skarbnikowi przysluguje prawo odmo'Al)'podpisania protokolu z dolaczeniem pIsemnego

wyjasnienia przyczyn oraz prawo zlozenia pisemnych wyjasnien do ustalen protokolu, które

nalezy przeslac jednostce kontrolujacej w ciagu siedmiu dni od daty otrzymania protokolu.

..~.~~.s2:<?:Y..'...~l1' ..~<?.."Yl:2:.~..~.l1i.a ~.QQ?...r.

data podpisania protokolu

Podpisy osób kontrolujacych:
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Skarbnik
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