PODKARPACKI URZ¥D
WOJEWÓDZKI
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ul. Grunwaldzka15,35 - 959 Rzeszów
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Protokó³ z kontroli problemowej oœrodkapomocy spo³ecznej(OPS)
w zakresie utrzymania i systematycznejeksploatacji Systemu
Informatycznego POMOST przekazanegoz Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznejw ramach projektu ALSO POMOST
Rodzaji nazwaoœrodka
pomocyspo³ecznej:

Gminny OœrodekPomocySpo³ecznej
w Przec³awiu

Dataprzeprowadzenia
kontroli:
Kontroladotyczy:
Osobaprzeprowadzaj¹cakontrolê:
(imiê i nazwiskoi m upowa¿nieniaosoby
kontroluj¹cej)

2005-10-14
Utrzymania i systematycznejeksploatacji
S stemu Informa czne o POMOST
Pawe³Jaworski - upowa¿nienieWojewody
Podkarpackiegoznak S XI. 0939/588/05
Ma³gorzataFidor - upowa¿nienie
Wojewody
Podkarpackiegoznak S XI. 0939/589/05

Czydokonano
wpisudoksi¹¿kikontroli:*
Zakreskontroli:
1.

Czy sprzêt komputerowy wykorzystywany jest zgodnie
z rzeznaczeniem:*

~

D
Tak

Nie

~ D

Czyjest zainstalowanysysteminfonnatycznyPOMOST:*
Czy oprogramowaniezosta³oprawid³owozainstalowane:*
Czy w systemiefunkcjonuj¹ aktualnes³ownikicentralne:*

0 D
~

Czy s¹ prawid³oweaktualneparametrysystemowe:*
6.

Czy w OPS jest zainstalowane aktualne oprogramowanie
i oœrodekdzia³a na poziomie wymaganymprzez Ministerstwo
Polityki S o³eczne":*

Czy pracownicyw oœrodku
s¹ przeszkoleniz SI POMOST:*
Czyjest zainstalowaneoprogramowaniepomocniczePULSAR:*
* Na pytanieodpowiedzieæ
Tak lub Nie
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D
0 D
D

Je¿eliw punkcie 8 zosta³awybrana pozycja TAK proszê podaæilu pracowników zosta³o
rzeszkolonch i z .akich modu³ów:
Piêæ osób uczestniczy³o w piêciodniowym szkoleniu z ca³oœci obs³ugi Systemu
Informatycznego POMOST zorganizowanym przez firmê MICRONET w £añcucie, zaœ
dwie osoby zosta³y przeszkolone z modu³u obs³uga klienta w RCSA, w Rzeszowie
(2000r.).
W jaki sposób w oœrodkujest administrowany system (kto, jaki stosunek pracy,
wyDa odzeniemiesiêcznei.):
Administratorem Systemu Informatycznego POMOST w GOPS jest Pan Miros³aw
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Kierownictwo Oœrodka

jest zadowoloneze wspó³pracy z administratorem.
Na podstawie Zarz¹dzenie Nr 71 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001 r.
z póŸnozm. w sprawie szczegó³owychwarunków i trybu przeprowadzania kontroli przez
Podkarpacki Urz¹d Wojewódzki kontroluj¹cy przek³ada nastêpuj¹ce uwagi i wnioski:
Gminny OœrodekPomocy Spo³ecznejw Przec³awiu dzia³a na poziomie wymaganym
przez Ministerstwo Polityki Spo³ecznej.Sprawozdawczoœæ
na podstawie sprawozdania
z realizacji œwiadczeñw SI POMOST w 2005 r. kszta³towa³asiê na poziomie minimum
91%, tzn. za 1 kw. -97 % oraz za 2 kw. 97%. Pokazujeto Za³¹cznik nr 1.
Za³¹cznik nr 2 - sprawozdanie Also_rd, wykonane podczaskontroli potwierdza bie¿¹c¹
pracê, œwiadczyo tym iloœæ
wprowadzonych wywiadów 2432 na 717 rodzin. Na jedn¹
rodzinê zarejestrowan¹ w SI POMOST powinno przypadaæ statystycznie ponad
2 wywiady. Mo¿na wówczas przypuszczaæ,¿e w systemie znajduj¹ siê aktualne dane,
gdy¿ na bie¿¹co wprowadzane s¹ aktualizacje wywiadów. Ma to wp³yw na tworzon¹
sprawozdawczoœæ.
W Oœrodkuiloœæ
wywiadów przypadaj¹ca na 1 rodzinê wynosi: 3,39.
Aby usprawniæ pracê klienci

OPS powinni otrzymywaæ decyzje z systemu.

Usprawnieniempracy bêdzie tak¿ewykorzystywanie na bie¿¹co listy wyp³at tworzonych
przez program.
Analizuj¹c realizacje œwiadczeñw Zbiorze Centralnym za 2 kw. 2005r. - Za³¹cznik nr 3,
wynika, i¿ ró¿nica pomiêdzy kwot¹ wpisan¹ w sprawozdanie RS01, a wyliczon¹ na
podstawieRb-28swynosi 116,00z³. Ró¿nicawynika z ujêcia w wartoœciza drugi kwarta³
kwoty zaksiêgowanejw kwartale trzecim (zadania zlecone).Mimo to procent zgodnoœci
danych nie zmieni³ siê
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b³¹d wynosi 0,16 %. Nale¿y dok³adniej

obliczaæ wartoœæ

œwiadczeñwg sprawozdañ bud¿etowych RB-28s wykonuj¹c sprawozdanie z realizacji
œwiadczeñ
w nastêpnychkwarta³ach.
Przegl¹daj¹c zawartoœæ
Zbiorów Centralnych zosta³ozauwa¿one,¿e realizacja posi³ków
do tej pory by³a przeprowadzana w niew³aœciwysposób.Szko³y realizuj¹ce do¿ywianie
i "Program posi³ek dla potrzebuj¹cych" by³y rozliczane poprzez jedn¹ decyzjê na ka¿d¹
placówkê. Poprzez te decyzje by³y wyp³acanekwoty i iloœciœwiadczeñ,które rozlicza³a
dana szko³aw danym miesi¹cu. Poprawnym rozwi¹zaniem jest realizacja ka¿dej decyzji
osobno.
Nale¿y w 3 kw. br. i nastêpnych prawid³owo rozliczaæ realizacjê œwiadczeñ
niefinansowych,a w szczególnoœci
do¿ywianiai "Programu posi³ek dla potrzebuj¹cych".
Œrodki pozabud¿etowena utrzymanie i rozwój Systemu Informatycznego otrzymane
w 2004r. GOPSwydatkowa³ prawid³owo.
GOPS w Przec³awiu w roku 2005r. powinien nadal utrzymaæ zgodnoœæ
danych
na poziomie wymaganym przez Ministerstwo Polityki

Spo³ecznej oraz zgodnie

z "Porozumieniemzawartym miêdzy Wojewod¹Podkarpackim a Wójtem Gminy Przeclaw
w dniu 09.12.2003r."
Wszelkie uwagi oraz problemy zg³aszane przez pracowników Oœrodka, zosta³y
wyjaœnionena miejscu.
Kierownik kontrolowanej jednostki poinformuje Wojewodê Podkarpackiego w terminie
30 dni o sposobiewykonania powy¿szychuwag 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¿yækontroluj¹cemu, 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 Podkarpackiegoz dnia 10 maja 2001 r. z póŸnozm. w sprawie
szczegó³owych
warunkówi trybu przeprowadzania
kontroli przezPodkarpackiUrz¹d Wojewódzki/.
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Za³¹czniki:
1. Sprawozdanie
z realizacji œwiadczeñ
w SI POMOST.
2. Sprawozdanie
z procesuwdro¿eniai eksploatacjisystemu(Also_rd).
3. Analiza RealizacjiŒwiadczeñ
w ZbiorzeCentralnymza 2 kw. 2005r.

00 .00.

SYSTEMINFORMATYCZNY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ
DEPARTAMENT POMOCY SPO£ECZNEJ
G£ÓWNY U¯YTKOWNIK SI "POMOST"
ul. Nowogrodzka 1/3
00-513 Warszawa

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

Sprawozdanie z realizacji œwiadczeñw SI POMOST

-

Wyniki zliczania danych w systemie POMOSTza : I - II kwarta³ roku 2005

* Wartoœæ realizacji
na realizacjê

œwiadczeñ wykazanych

programów

specjalnych

w sprawozdaniach

nie objêtych

ewidencj¹

bud¿etowych

w oprogramowaniu

RB-28S bez œrodków wyp³aconych
u¿ytkowym

SI POMOST.

Data sporz¹dzen ia sprawozdania: 2005/06/30
Kierownik JOPS

Pracownik wykonuj¹cy sprawozdanie:

809 us³awa Midura

KlE
(podpis Pracownika)
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BORUs³uwa Midur8

NajpóŸniej do 10 dnia nastêpuj¹cego po zakoñczeniu kwarta³u nale¿y wys³aædo 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.

~

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

WDRO¯ENIA

E Z PROCESU

Wersja oprogramowania - OU POMOST 1.1.18

Wyniki zliczania

danych w systemie

§Eff"A L S O :fifiJff:

I EKSPLOATACJISYSTEMU

wersja s³owników centralnych - 29

POMOST na dzieñ: 2005/10/14

Liczba rodzin

717

Liczba osób w rodzinach (bez pracowników)
Liczba pracowników w JOPS

2.888
9

Liczba zarejestrowanych wniosków

3.910

Liczba utworzonych wywiadów

2.432

Liczba decyzji przed zatwierdzeniem
Liczba decyzji po zatwierdzeniu
w tym:
-

wykonanychi w trakcie realizacji

Liczba wykonanych œwiadczeñ

39
4.180
12.408
137.529

Kierownik JOPS

Pracownik wykonuj¹cy sprawozdanie:
Bogus³awa

/

TYCZNYPOMOST

SYSTEM

SPRA

/

Midura
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