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PROTOKÓL

z kontroli przeprowadzonejw dniu 23 sierpnia 2005 r.

w Miejsko-Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Sedziszowie Malopolskim

Kontrole odnosnie realizacji zadan zleconych w zakresie pomocy spolecznej i ponoszenia

kosztów utrzymania w Miejsko-Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Sedziszowie Mlp.

przeprowadzili pracownicy Oddzialu Planowania i Analiz Wydzialu Polityki Spolecznej

Podkarpackiego Urzedu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

- Bogumila Bilska - specjalista -legitymujaca sie upowaznieniem znak: S.XI.0939/433/05

z dnia 22 sierpnia 2005 r. wydanym przez Wojewode Podkarpackiego,

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

S.XI.0939/434/05 z dnia 22 sierpnia 2005 r. wydanym przez Wojewode Podkarpackiego.

Burmistrzem Miasta i Gminy Sedziszów Mlp.jest Pan Kazimierz Kielb

Skarbnikiem - Pani Malgorzata Siciarz

Kierownikiem Miejsko-Gminnego Osrodka PomeeySpolecznej - Pan.i Zdzislawa Swider

Dokonano wpisu do ksiazki ewidencji kontroli w Miejsko-Gminnym Osrodku Pomocy

Spolecznej w Sedziszowie Mlp. pod numerem 1/2005.

Ustalen kontroli dokonano w siedzibie Osrodka, który wobec kontrolujacych reprezentowala

i stosownych wyjasnien udzielala Pani Zdzislawa Swider - kierownik MGOPS.

Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Sedziszowie Mlp. zostal powolany

jako jednostka budzetowa powiazana z budzetem miasta i gminy, finansowana z tego budzetu

Uchwala Nr XII/50/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Sedziszowie Mlp. z dnia

27 lutego 1990 r. w sprawie powolania Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej

w Sedziszowie Mlp.

Statut Osrodka nadano Uchwala Nr XXI/202/0SRady Miejskiej w Sedziszowie Mlp.

z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Osrodka

Pomocy Spolecznej w Sedziszowie Mlp.

Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego

wprowadzonoZarzadzeniemNr 2/05KierownikaMGOPS.

Osrodka Pomocy Spolecznej
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Kierownikiem Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sedziszowie Mlp.

jest Pani Zdzislawa Swider, której zarzadzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Sedziszów Mlp.

udzielono:

- upowaznienia do prowadzenia postepowania i wydawania decyzji administracyjnych

w sprawach swiadczen rodzinnych - ZarzadzenieNr 32/04/B z dnia 26 kwietnia 2004 r.,

- upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z

zakresu pomocy spolecznej nalezacych do wlasciwosci gminy - Zarzadzenie Nr 35/04/B

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

Na wniosek Kierownika MGOPS w Sedziszowie Mlp. Zarzadzeniem Nr 35/04/B do

wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy spolecznej nalezacych

do wlasciwosci gminy upowazniono równiez Pania Lucyne Pasela - starszego pracownika

socjalnego MGOPS.

Obszar dzialania Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sedziszowie Mlp.

obejmuje miasto Sedziszów Mlp. oraz 15solectw:

Bedziemysl, Boreczek, Borek Wielki, Czarna Sedziszowska, Cierpisz, Góra Ropczycka,

Kaweczyn Sedziszowski, Kleczany, Krzywa, Ruda, Szkodna, Wolica Lugowa, Wolica'-' '---_._.

Piaskowa, Zagorzyce Dolne, Zagorzyce Górne.

Wyrywkowa kontrola objeto okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. Sprawdzono

listy wyplat swiadczen, ewidencj~ ksiegowa dotyczaca utrzymania Miejsko-Gminnego

Osrodka Pomocy Spolecznej w Sedziszowie Mlp.

W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidlowosci, które podlegalyby

zawiadomieniu o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Osrodek Pomocy Spolecznej prowadzi obsluge finansowo-ksiegowa komputerowo,

lacznie z zadan zleconych i zadan wlasnych gminy.

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

skladki ZUS i skladki zdrowotne dla swiadczeniobiorców pomocy spolecznej odprowadzane

sa w terminach ustawowych.

W toku kontroli dokumentów ksiegowych dotyczacych wydatków w rozdz. 85319 -

Osrodki pomocy spolecznej nie stwierdzono przypadków dokonywania wydatków

odbiegajacych od faktycznych potrzeb. Wydatki w tym rozdziale w I pólroczu br. ksztahowaly

sie nastepujaco:
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Dowody ksiegowe stanowiace podstawe wyplaty swiadczen sa sprawdzone pod

wzgledem merytorycznym i formalno-rachunkowym, zatwierdzone i podpisane przez osoby

upowaznione oraz ujete w ewidencji.

Zasilki dla osób kwalifikujacych sie do otrzymania swiadczen z pomocy spolecznej

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

kasie banku lub na konta osobiste swiadczeniobiorców.

Protokól z kontroli sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach,

z którychjeden otrzymuje jednostka kontrolowana.

Skarbnikowi przysluguje prawo odmowy 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.

Rzeszów, dn. 2 wrzesnia 2005 r.

Podpisy osób kontrolu1acych:
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Zdzislawa Swider
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Wyszczególnienie
Wykonanie wydatków z budzetów (w zlotych)

Wojewody Gminy Ogólem
I 2 3 4

Ogólem (I+II+III+IV) 142.800 35.218 178.018

I. Wydatki zwiazane z zatrudnieniem 127.055 34.214 161.269

§ 40lO 91.450 22.867 114.317

§ 4040 11.600 5.343 16.943

§§ 4110 i 4120 18.985 4.746 23.73l

§ 4440 5.020 1.258 6.278

II. Wydatki na zakupy towarów i uslug 13.482 O 13.482

III. Wydatki inwestycyjne O O O

IV. Wydatki pozostale i inne swiadczenia 2.263 1.004 3.267




