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z dnia 9 marca 2012 r.
w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
1. Gminą Starachowice, reprezentowaną przez Sylwestra Kwietnia - Zastępcę Prezydenta Miasta, a
2. Gminą Brody, reprezentowaną przez Wójta Gminy Brody Andrzeja Przygodę o następującej treści:
§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest zapewnienie obsługiinformatycznej Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Brodach, zwanego dalejOśrodkiem, przez informatyka zatrudnionego w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach, zwanego dalej informatykiem rejonowym.
§ 2. Informatyk rejonowy na podstawie odrębnych porozumień, zapewnia obsługę informatyczną
w zakresie realizacji zadań związanych z eksploatacją Systemu Informatycznego dedykowanego dla potrzeb
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a przekazanego jednostkom w użytkowanie przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej, w Gminach: Starachowice, Wąchock, Pawłów, Bodzentyn, Brody i Mirzec,
zwanych dalej Rejonem.
§ 3. Celem wykonania przedmiotu porozumienia Gmina Brody zobowiązuje się do :
1. Przekazywania środków finansowych, pochodzących z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (rozdział
85219, § 2030 - dofinansowanie do zadań własnych gminy)
do budżetu Gminy Starachowice
w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w kwocie po 400 zł miesięcznie (słownie: czterysta
złotych), łącznie za w/w okres kwotę 4400 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych), na dofinansowanie
zadań określonych w § 1 niniejszego porozumienia.
2. Transze miesięczne dotacji: 400 zł przekazywane będą w terminie do 27 dnia każdego miesiąca,
począwszy od miesiąca marca, na rachunek budżetu Gminy Starachowice nr 11102026740000230200032847.
3. Transza za miesiąc luty i marzec zostanie przekazana w miesiącu marcu.
4. Za każdy dzień zwłoki w przekazaniu środków dotacji, naliczane będą odsetki jak dla zaległości
podatkowych.
5. Termin rozliczenia udzielonej dotacji przez Gminę Brody ustala się do 15 stycznia roku następnego.
§ 4. Sposób rozliczenia przez Gminę Starachowice udzielonej dotacji to przedłożenie w formie pisemnej
następujących dokumentów: zakresu obowiązków informatyka rejonowego potwierdzonego przez Dyrektora
MOPS – za zgodność z oryginałem, dokumentów o których mowa w § 6 pkt 4, pkt 5, umowy o pracę kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zestawienia tabelarycznego wydatków poniesionych
w poszczególnych miesiącach na wynagrodzenie informatyka pochodzących z przekazanej dotacji Gminy
Brody.
§ 5. Celem wykonania przedmiotu porozumienia, Gminy niniejszym ustalają:
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1. Miejscem pracy informatyka rejonowego będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach,
który zapewnia informatykowi rejonowemu odpowiednie warunki pracy dla realizacji zadań będących
przedmiotem niniejszego porozumienia.
2. Zwierzchnictwo służbowe nad realizacją zadań informatyka rejonowego wynikające z bieżącego
harmonogramu utrzymania i rozwoju systemu informatycznego w Rejonie, będzie pełnił Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej w Starachowicach.
§ 6. W związku z realizacją przedmiotu porozumienia, informatyk rejonowy w szczególności zobowiązany
jest do:
1. Bieżącego, osobistego nadzoru prawidłowości działania Systemu przynajmniej 1 raz w miesiącu oraz na
wezwanie Kierownika Ośrodka, w razie potrzeby usunięcia problemu technicznego lub merytorycznego, jeżeli
nie koliduje to z harmonogramem bieżącego nadzoru w Rejonie.
2. Wykonywania podstawowych obowiązków tj.: instalowania i konfigurowania nowych wersji
Oprogramowania Użytkowego (OU Pomost, Pomost STD, Helios, TT-Pomoc) przeznaczonego do realizacji
zadań pomocy społecznej, pełnienia nadzoru nad bieżącą eksploatacją Systemu w Ośrodku będącym
podmiotem porozumienia, telefonicznej obsługi problemów zgłaszanych przez użytkownika Systemu. Istnieje
również możliwość realizacji tzw. zdalnej obsługi zgłaszanych problemów, ale tylko po uprzednim uzyskaniu
zgody na taki sposób serwisowania przez kierownika Ośrodka.
3. Administrowania systemem, konserwacji systemu, archiwizacji danych wprowadzanych do systemu oraz
przeprowadzania szkoleń i warsztatów dla pracowników Ośrodka, wynikających ze zmian w Oprogramowaniu
Użytkowym.
4. Informatyk zobowiązany jest do prowadzenia rejestru w celu potwierdzenia wykonanej pracy
z uwzględnieniem informacji dotyczącej miejsca, daty, czasu oraz krótkiego opisu czynności dokonywanych
w Rejonie.
5. Ośrodek zatrudniający informatyka, zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wyjazdów informatyka
w teren.
§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 1 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
2. Rozwiązanie porozumienia może nastąpić w drodze trzymiesięcznego wypowiedzenia dokonanego
w formie pisemnej przez każdą ze stron.
§ 8. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą zostać wprowadzone jedynie w formie pisemnej.
§ 9. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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