ROK 2017
Lp.

1.

Temat kontroli

Wydane zalecenia przez Komisję
Rewizyjną Rady Miejskiej w
Pyskowicach z dnia
26 stycznia 2017 r.

Efekty po wdrożeniu zaleceń pokontrolnych
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Pyskowicach/sposób
wykonania/realizacji/stosowania zaleceń

Kontrola Burmistrza Miasta w
Komisja Rewizyjna wnioskuje do
Na zakup licencji oprogramowania zawarte zostały
zakresie wydatkowania środków
Burmistrza Miasta o:
m. in. dwie umowy na okres 36 miesięcy tj. 3 lat.
finansowych na zakup sprzętu
Przeanalizowanie możliwości wydłużenia
Zawarto umowę dotyczącą rozszerzenia gwarancji
komputerowego i oprogramowania okresu na jaki zawierane są roczne umowy
serwera Fujitsu z 3 do 5 lat.
w roku 2016
na zakup oprogramowania lub na nadzór W zakresie umów dotyczących: nadzorów autorskich,
konserwacyjny nad systemem alarmowym
systemu alarmowego zawarte zostały umowy na
okres nieprzekraczający 12 miesięcy,
m. in. ze względu na brak wystarczających środków
finansowych w budżecie Miasta Pyskowice oraz
niezakończonych robót budowlanych związanych
z przebudową pomieszczeń pod Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pyskowicach.

Wykonanie zalecenia

Zalecenie zostało
zrealizowane i jest
stosowane w miarę
posiadanych
środków
finansowych.

ROK 2017
Lp.

Temat kontroli

2.

Kontrola gospodarowania przez
Ośrodek Pomocy Społecznej
środkami Gminy w zakresie
wydatków w:
rozdział 85202 – domy pomocy
społecznej,
rozdział 85205 – zadania zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze,
rozdział 85508 – rodziny zastępcze.

Wydane zalecenia przez Komisję
Rewizyjną Rady Miejskiej w
Pyskowicach z dnia
17 sierpnia 2017 r.
Komisja Rewizyjna wnioskuje do
Burmistrza Miasta o przeanalizowanie
możliwości zlecenia zadania: „Usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze” firmie zewnętrznej
zajmującej się takimi usługami i która
wykona zadanie w ramach
zakontraktowanej kwoty.

Efekty po wdrożeniu zaleceń pokontrolnych
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Pyskowicach/sposób
wykonania/realizacji/stosowania zaleceń

Wykonanie zalecenia

W wyniku ustaleń kontroli sprawdzającej oraz po
wnikliwej analizie ww. sprawy przez Zastępcę
Zalecenie obecnie nie
Burmistrza Miasta oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy
zostanie
Społecznej w Pyskowicach zdecydowano, że
zrealizowane.
zadanie: „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze” tak jak obecnie oraz w najbliższej
Usługi opiekuńcze
przyszłości realizowane będzie przez Ośrodek
oraz specjalistyczne
Pomocy Społecznej.
usługi opiekuńcze
realizowane będą
przez Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Pyskowicach.

