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Protokół

Kontroli problemowej strony BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Świebodzinie przeprowadzonej w dniu 3 lutego ż0I4 r. przez Beatę

Hordziejczuk, Audytora Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie na

podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu nr 5l20I4, z dnia 29 stycznia 20I4r.

Dyrektorem jednostki od dnia 1.01.1999r. jest Pani Ludmiła Janik.

Zakres kontroli: Kontrola publikacji obligatoryjnych informacji publicznych w BIP.

Kontrolą objęto wypełnianie obowiązku udostępniania informacji publicznej przez

jednostkę na stronie BIP.

ustalenia kontroli:

Jak wynika z ustaleń kontroli jednostka, zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. (Dz.U. Nr 10, poz. 68)

prowadzi stronę www (http://pcpr.swiebodzin.pll) , która jest jednoczeŚnie stroną

podmiotową BIP. Jednak, zgodnie z tym przepisem strona www podmiotu moze byĆ

jednocześnie stroną podmiotową BIP, o ile spełnia wszystkie u,ł7mogi ustalĄ/y i

rozporządzenia.

Jak wynika z ustaleń kontroli, jednostka nie w pełni wywiązuje się z obowiązku

określonego w aft. 6 i B ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji

publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. I19B z późn.zm.) oraz § B rozporządzenia Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie BiuleĘnu

Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68).

W szczególnoŚci nie umieszczono na stronie BIP:

numeru telefaksu (§B pkt 3 rozporządzenia);

instrukcji korzystania z BIP (§8 pkt 4 rozporządzenia);

na stronie umieszczono organy jednostki i osoby sprawujące w nim funkcje

(aft. 6 ust. 1 pkt 2 lit.d), jednak informacja ta nie zawiera kompetencji im

przypisanych - informacja ta jest zawarta w Regulaminie organizacyjnym

jednostki;



informacji o majątku, którym dysponuje jednostka (aft. 6 ust. 1 pkt 2 lit.f i ust.

5);

informacji o przyjęĘch do stosowania aktach normatywnych o charakterze

wewnętrznym (art. 6 ust. 1 pkt 4 lit.a );;

dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska,

wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających (aft. 6 ust. 1 pK 4 lit.a tiret

drugie);

informacji o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska (art. 6

ust. 1pkt3lit.g);

przy udostępnianych danych brakuje informacji o podmiocie udostępniającym

informację, nie oznaczono danych określających tozsamoŚĆ osoby, która

wfiorzyła informację lub odpowiada za jej treŚĆ, danych osoby, która

wprowadziła informację (art.B ust.6 ustawy);

Na powyzszych ustaleniach czynności kontrolne zakończono.

Integralną częśc Protokołu stanowią załączniki :

1, Upowaznienie Nr 5l20I4 z dnia 29 sĘcznia20I4r;

2. Pytania kontrolne;

Dyrektor jednostki, Pani Ludmiła Janik, została poinformowana o przysługującym jej,

z mocy przepisów § 21 Uchwały Zarządu Powiatu Nr 306/10 z dnia 15 marca 2010r.

w sprawie kontroli zarządczej, prawie zgłoszenia w ciągu siedmiu dni zastrzezeń, co

do konkretnych faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie złozenia

pisemnych wyjaśnień odnośnie okoliczności i przyczyn powstania nieprawidłowoŚci

opisanych w protokole kontroli. Protokół niniejszy sporządzono w dwóch

jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu wręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej za

pokwitowaniem.

Świebodzi ł3 lutego 20L4r.
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