
PODKARPACKI URZ¥D
WOJEWÓDZKI
w RZESZOWIE

ul. Gnmwaldzka 15,35 - 959 Rzeszów
skr. poczt. 297

S IX 0932/10/2005

Protokó³ z kontroli problemowej oœrodka pomocy spo³ecznej (OPS)
w zakresie utrZ}'mania i systematycznej eksploatacji Systemu

Informatycznego POMOST przekazanego z Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej w ramach projektu ALSO POMOST

Rodzaj i nazwa oœrodka pomocy spo³ecznej: Gmi8.y Oœrodek Pomocy Spoi«ZBej
wB rodzie

lT}ata przeprowadzeni_karmo ti~ I 200S-09-23 J

Kontrola ~~y: Utrzymula i lystematy(28ej eksploatacji
S Informa cm o POMOST

Osoba przeprowadzaj~ kontrolê: P.we³ J rski - upow8¯Dienie Wojewody
(imiê i nazwilko i m UJX>Wat;nieoia osoby POOkarpackiego znak S XI. 0939/516/05
kontroluj~ej)

M-³rarza³. Fldor - upowa¿uienie Wojewody
Podkarpackiego mak S XI. 0939/517/05

l Czy dokOOm;; _ck> ~ koMroli:. I ~ D
Zakres kontroli:

II, I ~:.~:~vwy ~ jIIt "'-1 ~
12. !Czy jeltzains ta1owany Iyatem infOlm8t)'Cmy POMOST:- - - [!J
³ 3. I Czy~p'8IM)W mie ³oprawidkJ wozai...³o _:- I ~

(4. I Czy wly&tem ie funkcjonuj, aktualne a³owniki centraIae:* --.I
I S. I Czy -- prawid³owe aktualne p88Detry ~yltemowe: * : :.1

6. Czy w OPS jest zainstalowane aktualne oprogramowanie
i oœrodek dzia³a na poziomie wymaganym przez MinisterstwoPoli . S ecmeo:.

7. Czy""~;³Ii8z paozty"'~:~:.

t8. I Czy pracownicy W08 odku "~7.-³-1eni z SI POMOST:. .1

I ~. _I Czy j~ ~owane oprogramow8Jie pomocnicze~~~~:
. Na pytanie odpowiedzieæ Tak lub Nie
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Jeteli w punkcie 8 zosta³a wybr8na pozycja TAK proIZê podK ilu pracowników zosta³o. . akich modu³ów:

w - z ca³oœci obs³ull System.osob . iczy³a dwóch oleniacb

Informatycznego POMOST organizowanych przez firmê MICRONET w £añcucie.

sposób w oœrodku
a dzenie miesiêczne i .:

Admlabtratorem Systemu IBformatyCZDego POMOST w GOPS Jest Po Marek

Pietruszka.

Pracownicy Oœrodka s¹ zadowoleni ze wspó³pracy

z administratorem

Na podstawie Za~dzeBie Nr 71 Wojewody PodkarpatkIego Z dnia 10 maja 2001 r.
z pÓ•D. zm. w sprawie szaególowycb warunków I trybu przeprowadzania kontroU przez
Pookarp8ckJ Urz~ Wojewódzki koDtroluj¹cy przek³ada nastêpuj¹ce uwagi i wnioski:

W jaki

91-10, tzn. za 1 kw. -100 %, zaœ za 2 kw. 99%. Pokazuje to Za³¹cznik nr 1.

zarejestrowan¹ w SI POMOST powinno przypadaæ

wywiady. Mo¿na wówczas przypuszczaæ. ¿e w systemie znajduj¹

bie¿¹co wprowadzane s¹ aktualizacje wywiadów. Ma to wp³yw na

sprawozdawczoœæ. W Oœrodku iloœæ wywiadów przypadaj¹ca na I rodzinê wynosi: 8,19.

orzystaj¹ równie¿ z list wyp³at.

wynika, i¿ ró¿nica pomiêdzy kwot¹ wpisan¹ w sprawozdanie RSOl, a wyliczon¹

podstawie Rb-28s wynosi 251 z³. Jest to kwota sk³adki zdrowotnej wydatkowana

œwiadczeñ rodzinnych. Kwota ta nie powinna byæ wpisywana w sprawozdaniu

Mimo to zgodnoœæ danych nie zmieni³a siê i wynosi 99% za 2 kw. 2005r.

~ sprawozdanie z realizacji œwiadczeñ w

Œrodki pozabud¿etowe na utrzymanie
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jest administrowany system (kto, jaki stosunek pracy,

Baligrodzie

statystycznie

siê

nastêpnych kwarta³ach.

I rozwój Systemu Informatycznego
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GOPS w BaUgrodzie w roku 2005r. powinien nadal utrzymaf zgodnoœf danych

na poziomie wymaganym przez Ministentwo Polityki Spo³ecznej oraz zgodnie

z "Porozumieniem zawartym miêd'lJ' Wojewod¹ Podkarpackim a Wójtem Gminy Baligrótl

w dniu 09.12.2003r."

Wszelkie uwagi oraz problemy zg³aszane przez pracowników Oœrodka, zosta³y

wyjaœnione n8 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.
Kjerownikowi 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 kontrolujêcemu, w terminie
7 dni od otrzymania protoko³u pisemne wyjaœnienie, co do usta³eñ 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 póŸn. zm. w sprawje
s~zegó³o\\'Ych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urz¹d Wojewódzki/.

_-R~.e.,.~_6k: d_³a ~.!Q..~f.'

tJr. -" \
. ...~~O nOO ...~~~... dnia ..!!:..~2:..~

";lII)lnrl~Q Osrodk.
w Ba

Za³¹czniki :
l. Sprawozdanie z realizacji œwiadczeñ w SI POMOST.
2. Sprawozdanie z procesu wdrot.enia i eksploatacji systemu (AJso_rd).
3. Analiza Realizacji Œwiadczeñ w Zbiorze Centralnym za 2 kw. 2005r.
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MINISTERSTWO PRACY II
ul. Limanowskiego 23
02.943 Warszawa
tel. I fax.: (0-22) 642-13-34

SYSTEM INFORMATYCZNY POMOST

SPRAWOZDANIE Z PROCESU WDRO¯ENIA I EKSPLOATACJI SYSTEMU

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST na dzieñ: 2005/09/23

Pracownik wykonuj¹cy sprawozdanie:

Lidia Urban

~.
~ P;.-,-.:k8)

/ /

Bm-ALSO ~
POLITYKI:

~

Kierownic JOPS

WNIK
Pomocy S³)o³ecznel
rodzie

KlE
Gmi³--OO-
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MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ
DEPARTAMENT POMOCY SPO£ECZNEJ
G£ÓWNY U¯YTKOWNIK SI "POMOST"

ul. Nowogrodu. 1/3
O0-S13 W.rszawa

Sprawozdanie z realizacji œwiadczeñ w SI POMOST

N8ZW8 JOP8 GOpa Ballgród

AdI8 pl. Wolno6cl13, 38-801 18:³.--6(

V~~tJM:i WOJ. PODKARPACKE

Kodjedi"~ 301821012000

Wyniki zliczania danych w systemie POMOST za : I - II

. Wartoet ³-I³ze¹i ³wi8dczeñ wyk8Z8nych w sprwwozd8ni8Ch budt;~ RB-28S bez ³rocIców wy~OOftYd'
n8 r881iz8~ jX"~_,.tNI apecj8inyd1 nie obj.³Yd18widenQ-, w oprograrnow8'lkl U2yikowym SI POMOST.

Data spo~dzenia sprawozdania:

Pracownik wykonuj¹cy sprawozdanie

LIdia Urban

.& ~ P.~")

Naipótniej do 10 ~ '³-~';~ po ~"~-nU 'KAI~" n81ety wy8I8æ do \A~kIego AdIr",-.-'.
Systemu POMOST (WAP):
1. ³.'i)'drukowen8 epr8WOZd8n1e ~ I PGdM8mPIoW8ne przez ki8nJWnik8 OPS ~ ~ne JM'Z8Z

pracownik. wykonuj¹cego ww. .~..).
2. Dy8kietk, z przayiem Zbicwu Cnr8inego.

1- P'ó:OsT 1VCZNY 1

de. Ek8p³O8³8cjl SI POMOST
: (0-22) 842-13-34
pomO81O8I8o.mplP8.gov .pI

Ze.pó³
tet.lfax.
e-fn8i1:

kwarta³ roku 2005

2005/07/06

KIerownikJOPS

KI IK
Gmin Spo³8CZf)8j

e
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