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PROTOKÓL
z kontroli przeprowadzonej w dniu 5 pazdziernika 2005 r.

w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej w Dynowie'.

Kontrole w Miejski Osrodku Pomocy Spolecznej w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów

przeprowadzili pracownicy Oddzialu Planowania i Analiz Wydzialu Polityki Spolecznej

Podkarpackiego Urzedu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

- BogumilaBilska- specjalista- legitymujacasieupowaznieniemznak: S.XI.0939/568/05

z dnia 4 pazdziernika 2005 r. wydanym przez Wojewode Podkarpackiego,

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

S.XI.0939/569/05 z dnia 4 pazdziernika 2005 r. wydanym przez Wojewode

Podkarpackiego.

Burmistrzem Miasta Dynów jest Pani Anna Kowalska

Skarbnikiem - Pani Stanislawa Labisz

Kierownikiem Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej - Pani Henryka Papiernik

Ksiegowym MOPS - Pani Czeslawa Tadla

Dokonano wpisu do ksiazki ewidencji kontroli w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej

w Dynowie pod numerem 3 i 4.

Ustalen kontroli dokonano w siedzibie Osrodka, który wobec kontrolujacych reprezentowaly

i stosownych wyjasnien udzielaly Pani Henryka Papiernik - Kierownik MOPS oraz Pani

Czeslawa Tadla - Ksiegowa Osrodka.

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Dynowie zostal powolany Uchwala 2/16/92

Rady Miejskiej w Dynowie z dnia 28 stycznia 1992 r. w sprawie powolania Miejskiego

Osrodka Pomocy Spolecznej w Dynowie.

Uchwala Nr XXVIII/160/04 Rady Miasta Dynowa z dnia 3 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Dynowie nadano

Statut Osrodka.



Regulamin Organizacyjny Osrodka wprowadzono Zarzadzeniem Nr 2/2005

Kierownika MOPS w Dynowie z dnia l marca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie Regulaminu

Organizacyjnego Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Dynowie.

Kierownikiem Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Dynowie jest Pani

Henryka Papiernik, która upowazniono do:

prowadzenia postepowania w sprawach swiadczen rodzinnych oraz wydawania decyzji

w tych sprawach - Upowaznienie Nr 19/2004 Burmistrza Miasta z dnia

30 kwietnia 2004 r.,

- wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy

spolecznej, nalezacych do wlasciwosci Gminy Miejskiej Dynów - Upowaznienie

Nr 20/2004BurmistrzaMiastaz dnia30kwietnia2004r.,

prowadzenia postepowania wobec dluzników alimentacyjnych oraz postepowania

w sprawach zaliczek, a takze do wydawania decyzji w tych sprawach - Upowaznienie

Nr 4912005Burmistrza Miasta z dnia 5 wrzesnia 2005 r.

Terenem dzialania Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznejjest Miasto Dynów.

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

listy wyplat sWIadczenoraz ewidencje kSiegowa-dotycza-ca-utrzyrriariiaMiejskiego Osrodka

Pomocy Spolecznej w Dynowie.

W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidlowosci, które podlegalyby

zawiadomieniu o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Niedociagniecia stwierdzone podczas czynnosci kontrolnych usunieto na biezaco.

Obsluge finansowo-ksiegowa Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej Dynowie

prowadzi samodzielnie - ksiegowosc prowadzona jest recznie, lacznie z zadan zleconych

i zadan wlasnych gminy. Ze srodków z budzetu Wojewody pokrywane sa jedynie koszty

zwiazane z zatrudnieniem w Osrodku, pozostale koszty pokrywane sa ze srodków wlasnych

gmmy.

W I pólroczu 2005 r. wydatki zwiazane z utrzymaniem Osrodka ksztaltowaly sie

nastepujaco:
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Wyszczególnienie
Wykonanie wydatków z budzetów w zlotych

Wojewody Gminy Ogólem

Ogólem 48.098 73.151 121.249

Wydatki zwiazane z
zatrudnieniem 48.098 65.972 114.070

§ 4010 40.099 40.407 80.506



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 banku.

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.
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§ 4040 O 12.574 15.574
§§4110i4120 7.999 8.724 16.723
§ 4440 O 4.267 4.267

Wydatki na zakup towarów i
uslug ogólem

O 5.473 5.473§§ 4210, 4240,4270, 4280, 4300

Wydatki pozostale
i inne swiadczenia
§§ 3020, 3030, 4410, 4430 O 1.706 1.706




