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InformatycznegoPOMOST organizowanychprzez firmê MICRONET w £añcucie.
sposób w oœrodkujest administrowany system (kto, jaki stosunek pracy,
a dzeniemiesiêcznei .:
Admlabtratorem Systemu IBformatyCZDegoPOMOST w GOPS Jest Po Marek

W jaki

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
Pookarp8ckJUrz~ Wojewódzki koDtroluj¹cy przek³adanastêpuj¹ce uwagi i wnioski:
Baligrodzie

91-10, tzn. za 1 kw. -100

%,

zaœza 2 kw. 99%. Pokazujeto

Za³¹cznik nr 1.

zarejestrowan¹ w SI POMOST powinno przypadaæ statystycznie
wywiady. Mo¿na wówczas przypuszczaæ.¿e w systemie znajduj¹ siê
bie¿¹co wprowadzane s¹ aktualizacje wywiadów. Ma to wp³yw na
sprawozdawczoœæ.
W Oœrodkuiloœæ
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
œwiadczeñrodzinnych. Kwota ta nie powinna byæwpisywana w sprawozdaniu
Mimo to zgodnoœæ
danych nie zmieni³a siê i wynosi 99% za 2 kw. 2005r.
~

sprawozdaniez realizacji œwiadczeñ
w nastêpnychkwarta³ach.
Œrodki pozabud¿etowena utrzymanie 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 "Porozumieniemzawartym miêd'lJ' Wojewod¹ Podkarpackima Wójtem Gminy Baligrótl
w dniu 09.12.2003r."
Wszelkie uwagi oraz problemy zg³aszane przez pracowników Oœrodka, zosta³y
wyjaœnionen8 miejscu.

Kierownik kontrolowanej jednostki poinformuje Wojewodê Podkarpackiegow 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.
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¿yækontrolujêcemu, 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.
{Zarz¹dzenieNr 71 Wojewody Podkarpackiegoz dnia 10 maja 2001 r. z póŸn. zm. w sprawje
s~zegó³o\\'Ychwarunkówi trybu przeprowadzania
kontroli przezPodkarpackiUrz¹d Wojewódzki/.
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Za³¹czniki:
l. Sprawozdaniez realizacji œwiadczeñ
w SI POMOST.
2. Sprawozdaniez procesuwdrot.eniai eksploatacjisystemu(AJso_rd).
3. AnalizaRealizacjiŒwiadczeñ
w ZbiorzeCentralnymza 2 kw. 2005r.
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MINISTERSTWO

/

PRACY II POLITYKI:

/

Bm-ALSO ~

ul. Limanowskiego 23
02.943Warszawa
tel. I fax.: (0-22) 642-13-34

SYSTEM INFORMATYCZNY POMOST

~

SPRAWOZDANIE Z PROCESU WDRO¯ENIA I EKSPLOATACJI SYSTEMU

Wyniki zliczania danych w systemie POMOSTna dzieñ: 2005/09/23

Kierownic JOPS
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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-S13W.rszawa
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Ze.pó³ de. Ek8p³O8³8cjl SI POMOST
tet.lfax. : (0-22) 842-13-34
e-fn8i1: pomO81O8I8o.mplP8.gov .pI

Sprawozdanie z realizacji œwiadczeñw SI POMOST
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Wyniki zliczania danych w systemie POMOSTza : I - II kwarta³ rok u 2005
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Data spo~dzenia sprawozdania: 2005/07/06
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