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Protokó³ z kontroli problemowej L.4z. "" """"'" . . ~ ej (OPS)

w zakresie utrzymania i systematycznej eksploatacji Systemu
Informatycznego POMOST przekazanego z Ministerstwa Pracy i Polityki

Spo³ecznej w ramach projektu ALSO POMOST

Rodzaj i nazwa oœrodka pomocy spo³ecznej: Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Niwiskach

Data przeprowadzenia kontroli: 2005-11-04

Kontrola dotyczy: Utrzymania i systematycznej eksploatacji
S stemu Informa czne o POMOST

Osoba przeprowadzaj¹ca kontrolê: Pawe³ Jaworski - upowa¿nienie Wojewody
(imiê i nazwisko i nr upowa¿nienia osoby Podkarpackiego znak S XI. 0939/629/05
kontroluj¹cej)

Ma³gorzata Fidor - upowa¿nienie Wojewody
Podkarpackiego znak S XI. 0939/630/05

Czy dokonano wpisu do ksi¹¿ki kontroli:* ~ D

Zakres kontroli:

1. Czy sprzêt komputerowy wykorzystywany jest zgodnie
z rzeznaczeniem:*

Czy jest zainstalowany system informatyczny POMOST:*

3. Czy oprogramowanie zosta³o prawid³owo zainstalowane:*

Czy w systemie funkcjonuj¹ aktualne s³owniki centralne:*

Czy s¹ prawid³owe aktualne parametry systemowe:*

6. Czy w OPS jest zainstalowane aktualne oprogramowanie
i oœrodek dzia³a na poziomie wymaganym przez Ministerstwo
Poli ki S o³ecznej:*

Czy oœrodek korzysta z poczty elektronicznej: *

Czy pracownicy w oœrodku s¹ przeszkoleni z SI POMOST:*

Czy jest zainstalowane oprogramowanie pomocnicze PULSAR: *

* Na pytanie odpowiedzieæ Tak lub Nie
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Je¿eli w punkcie 8 zosta³a wybrana pozycja T AK proszê podaæ ilu pracowników zosta³orzeszkolon ch i z . akich modu³ów:

Dwie osoby odby³y szkolenie przystanowiskowe na miejscu w Oœrodku. Jeden

pracownik wzi¹³ udzia³ w warsztatach organizowanych w 2004r. przez Wydzia³ Polityki

Spo³ecznej w Podkarpackim Urzêdzie Wojewódzkim w Rzeszowie. W miarê potrzeb

szkolenia przeprowadza administrator.

W jaki sposób w oœrodku jest administrowany system (kto, jaki stosunek pracy,
w agrodzenie miesiêczne it .):
Administratorem Systemu Informatycznego POMOST w GOPS Niwiska jest Pan
Robert Kotarba. ) --o . .~

Gerownictwo Oœrodka jest zadowolone ze wspó³pracy

z administratorem.

Na podstawie Zarz¹dzenia Nr 71 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001 r.
z póŸno zm. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez
Podkarpacki Urz¹d Wojewódzki kontroluj¹cy przek³ada nastêpuj¹ce uwagi i wnioski:
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Nale¿y ponadto uzupe³niæ realizacjê œwiadczeñ z rz¹dowego programu "Posi³ek dla

potrzebuj¹cych" oraz zainstalowaæ oprogramowanie pomocnicze PULSAR.

Œrodki pozabud¿etowe na utrzymanie i rozwój Systemu Informatycznego otrzymane

w 2004 r. GOPS wydatkowa³ prawid³owo.

GOPS w Niwiskach powinien nadal utrzymaæ zgodnoœæ danych na poziomie

wymaganym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz zgodnie

z "Porozumieniem zawartym miêdzy Wojewod¹ Podkarpackim a Wójtem Gminy Niwiska

w dniu 09.12.2003r."

Wszelkie uwagi oraz problemy zg³aszane przez pracowników Oœrodka, zosta³y

wyjaœnione na miejscu.

Kierownik kontrolowanej jednostki poinformuje Wojewodê Podkarpackiego w terminie
30 dni o sposobie wykonania powy¿szych uwag lub o dzia³aniach podjêtych w celu ich
realizacji.

Na tym czynnoœci kontroli zakoñczono. Protokó³ z kontroli sporz¹dzono w dwóch
jednobrzmi¹cych egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.
Kierownikowi przys³uguje przed podpisaniem protoko³u prawo zg³oszenia
umotywowanych zastrze¿eñ, co do ustaleñ zawartych w protokole - w terminie 7 dni od
otrzymania protoko³u. Kierownik jednostki mo¿e z³o¿yæ kontroluj¹cemu, w terminie
7 dni od otrzymania protoko³u pisemne wyjaœnienie, co do ustaleñ w nim zawartych
i jednoczeœnie podpisaæ protokó³ kontroli. Kierownikowi przys³uguje równie¿ prawo

odmowy podpisania protoko³u kontroli, przy z³o¿eniu w terminie 7 dni od jego
otrzymania pisemnych wyjaœnieñ tej odmowy.
/Zarz¹dzenie Nr 71 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001 r. z póŸno zm. w sprawie
szczegó³owych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urz¹d Wojewódzki/.
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/piecz¹tka i podpis k e o~n~ka

jednostki kontrolo anej/

Za³¹czniki:
1. Sprawozdanie z realizacji œwiadczeñ w SI POMOST.
2. Sprawozdanie z procesu wdro¿enia i eksploatacji systemu (Also_rd).
3. Analiza Realizacji Œwiadczeñ w Zbiorze Centralnym za 3 kw. 2005r.
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MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ
DEPARTAMENT POMOCY SPO£ECZNEJ
G£ÓWNY U¯YTKOWNIK SI "POMOST"

ul. Nowogrodzka 1/3
00-513 Warszawa

Sprawozdanie z realizacji œwiadczeñ w SI POMOST

Wyniki zliczania danych w

* Wartoœæ realizacji œwiadczeñ wykazanych w sprawozdaniach bud¿etowych RB-28S bez œrodków wyp³aconych

na realizacjê programów specjalnych nie objêtych ewidencj¹ w oprogramowaniu u¿ytkowym SI POMOST.

Data sporz¹dzenia sprawozdania: 2005/10/17
Pracownik wykonuj¹cy sprawozdanie:

BarbaraCzachor

... , .,.. ,.,.,.. , ,.,., (podpis Pracownika)

NajpóŸniej do 10 dnia nastêpuj¹cego po zakoñczeniu kwarta³u naleŸy wys³aæ do Wojewódzkiego Administratora
Systemu POMOST (WAP):
1. Wydrukowane sprawozdanie (podpisane i podstemplowane przez kierownika OPS oraz podpisane przez

pracownika wykonuj¹cego ww. sprawozdanie).
2. Dyskietkê z przesylem Zbioru Centralnego.

SYSTEM INFORMATYCZNY

POMOST

Zespó³ ds. Eksploatacji SI POMOST
tel./fax.: (0-22) 642-13-34
e-mail: pomost@also.mpips.gov.pl

kwarta³je POMOST za : I - III roku 2005system

Kierownik JOPS

p. o. KIEROW KA
Gminnego oœr~~ (cy 5ÓoJecznej

W'~k~'
Barbar ~hor, (podpis i st P I Kierownika)



MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa
tel.! fax.: (0-22) 642-13-34

SYSTEM

SPRAWOZDANIE Z PROCESU WDRO¯ENIA I EKSPLOATACJI SYSTEMU

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzieñ: 2005/11/04

Pracownik wykonuj¹cy sprawozdanie:

Barbara Czachor

(podpis Pracownika)

/ /

E~ALS o ..§EI"
CZNEJspalE

POMOSTTYCZNY

Kierownik JOPS

p. o. KIEROWNIKA

::~~~~::~.
(podpis i stem~:~ika)
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