S.III-0930/25/2005

PROTOKÓL
z kontroli przeprowadzonej w dniu 9 grudnia 2005 r.
w Miejsko-Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w Tyczynie

Kontrole odnosnie realizacji zadan zleconych w zakresie pomocy spolecznej i ponoszenia
kosztów utrzymania w Miejsko-Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej, Rynek 18, 36-020
Tyczyn przeprowadzili pracownicy Oddzialu Planowania i Analiz Wydzialu Polityki
Spolecznej Podkarpackiego Urzedu Wojewódzkiego w Rzeszowie:
-

Bogumila Bilska - specjalista -legitymujaca sie upowaznieniem znak: S.Xr.09391727/05
z dnia 8 grudnia 2005 r. wydanym przez Wojewode Podkarpackiego,

-

Magdalena Tancula -

starszy referent - legitymujaca sie upowaznieniem znak:

S.xr.09391728/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. wydanym przez Wojewode Podkarpackiego.
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Burmistrzem Miasta i Gminy Tyczynjest Pan Kazimierz Szczepanski

Skarbnikiem- Pani Barbara Matula
Kierownikiem Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej - Pani Bogumila Dynda
Dokonano wpisu do ksiazki ewidencji kontroli w Urzedzie Miasta i Gminy w Tyczynie pod
numerem 4/2005.
Ustalen kontroli dokonano w siedzibie Osrodka, który wobec kontrolujacych reprezentowala
i stosownych wyjasnien udzielala Pani Bogumila Dynda- kierownik MGOPS.
Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Tyczynie zostal powolany jako
jednostka budzetowa powiazana z budzetem miasta i gminy, finansowana z tego budzetu
Uchwala Nr XIII31/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Tyczynie z dnia 23 lutego 1990 r.
w sprawie powolania Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej, a utworzony 15 marca
1990 r. Zarzadzeniem Nr 3/90 Naczelnika Miasta i Gminy w Tyczynie z dnia 1 marca 1990 r.
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Statut Osrodka nadano Uchwala Nr XVIIII13612004 Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Osrodka
Pomocy Spolecznej w Tyczynie.
Kierownikiem Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Tyczynie jest Pani
Bogumila Dynda, której udzielono:
-

pelnomocnictwo do wydawania decyzji administracyjnych, upowazniajace do wydawania
i podpisywania decyzji administracyjnych wynikajacych z ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spolecznej oraz wynikajacych z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o swiadczeniach rodzinnych,
pelnomocnictwo

do

wydawania

decyzji

administracyjnych

upowazmaJace

do

prowadzenia postepowania wobec dluzników alimentacyjnych oraz postepowania
w sprawach zaliczek, a takze do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
Obszar dzialania Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Tyczynie obejmuje
miasto Tyczyn oraz szesc solectw:
Biala, Borek Stary, Budziwój, Hermanowa, Kielnarowa oraz Matysówka.
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Osrodka Pomocy Spolecznej w Tyczynie

w czaSIe

kontroli

me

stwierdzono nieprawidlowosci,

które

podlegalyby

zawiadomieniu o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
Obsluga finansowo-ksiegowa Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej
prowadzona jest komputerowo przez Urzad Miasta i Gminy w Tyczynie.
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. 85219 Osrodki pomocy

spolecznej nie stwierdzono przypadków dokonywania wydatków

odbiegajacych od faktycznych potrzeb. Wydatki w tym rozdziale w I pólroczu br. ksztaltowaly
sie nastepujaco:
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VVyszczególnienie
l

VVykonanie wydatków z budzetów (w zlotych)
VVojewody

Gminy

Ogólem

2

3

4

Ogólem (I+II+III+IV)

88200

15558

103758

L Wydatki zwiazane z zatrudnieniem

80276

14393

94669

§ 4010

54109

11333

65442

§ 4040

9737

O

11990

§§ 4110 i 4120
§ 4440
II. Wydatki na zakupy towarów i uslug

3060

IV. Wydatki pozostale i inne swiadczenia

15050

4440

O

4440

5473

O

5473

O

III. Wydatki inwestycyjne

9737

O

2451

O

1165

3616

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 Urzedu Miasta i Gminy.
Protokól z kontroli sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach,
z których jeden 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. 16 grudnia 2005r.

Podpisy osób kontrolujacych:
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