PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE

System Biuro Rady
Adresatem systemu informatycznego Biuro Rady s wszystkie jednostki samorz dowe,
w których organem stanowi cym i kontrolnym wspólnoty samorz dowej jest Rada Miasta/Gminy/Powiatu. System Biuro Rady wspomaga statutow działalno ci jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za obsług Rady poprzez prowadzenie komputerowych rejestrów:
• składu osobowego Rady i Zarz du (Organu wykonawczego);
• komisji Rady i ich składu osobowego;
• klubów radnych i ich składu osobowego;
• projektów uchwał Rady oraz uchwał Rady i Zarz du (Organu Wykonawczego);
• interpelacji;
• opinii komisji oraz kontroli Komisji Rewizyjnej,
• bud etu rady zarówno planowanego, jak i realizowanego, a w tym diet radnych.
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System ułatwia gromadzenie i wyszukiwanie informacji dotycz cych radnych ( np. wyszukanie radnych wg okr gów wyborczych, ulic zamieszkania, przynale no ci do komisji
lub klubu w celu udzielenia informacji wyborcom). Istnieje mo liwo podgl du dotychczasowego przebiegu działalno ci radnego, historii przynale no ci do komisji i klubów, jak
równie monitorowania aktywno ci radnego (rozumianej jako ilo zgłaszanych interpelacji
i zapyta ).
Rejestr komisji umo liwia kontrol przynale no ci radnych do poszczególnych komisji,
monitorowanie obecno ci na poszczególnych posiedzeniach oraz czas trwania posiedze
komisji w dowolnym okresie czasu.
Prowadzenie komputerowych rejestrów projektów uchwał i przyj tych uchwał umo liwia prowadzenie automatycznej numeracji tych e, sprawne ich wyszukiwanie oraz sporz dzanie odpowiednich wydruków na sesje Rady.
Rejestr interpelacji, zapyta i dodatkowych wyja nie umo liwia łatwe wyszukiwanie
interpelacji, ocen aktywno ci radnych, kontrol terminowo ci udzielanych odpowiedzi
oraz przygotowanie materiałów na sesje Rady.
Dodatkowo system posiada moduł zarz dzania grafikiem posiedze Rady i komisji prowadz c kontrol zaj to ci sal oraz umo liwiaj c sporz dzenie wydruków za dowolny okres
(istnieje mo liwo eksportu grafiku posiedze do pliku i przesłania go osobom zainteresowanym w formie elektronicznej).
W systemie istnieje mo liwo przechowywania dokumentów (w dowolnym formacie
np. dokumenty Microsoft Word) dowi zanych do odpowiednich pozycji rejestrów. Mo na
przechowywa nast puj ce dokumenty:
• protokoły z Sesji Rady i posiedze komisji;
• projekty uchwał Rady oraz uchwały Rady i Zarz du;
• interpelacje;
• opinie komisji oraz protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Komisj Rewizyjn .
Funkcje administracyjne systemu umo liwiaj dostosowanie systemu do uregulowa
okre lonych w statucie Rady. W systemie przewidziano moduł administracyjny, za pomoc
którego definiowane s pewne dane słownikowe niezb dne do pó niejszej codziennej pracy
w systemie. Dane słownikowe to: podstawowe informacje o ka dym radnym, jego kwalifikacjach i miejscu pracy, a tak e dane adresowe, dane o typach komisji Rady, typach interpelacji oraz parametry systemu. Tak e dost pny jest słownik personelu pracuj cego w systemie. Ka demu u ytkownikowi s przydzielane specjalne uprawnienia. U ytkownik posiada
własne hasło. System jest w pełni zgodny z ustaw o ochronie danych osobowych.
Dysponuj c danymi adresowymi radnych mo na znacznie ułatwi wysyłanie korespondencji do członków Rady. System współpracuje z programem MS-Word co zapewnia wykorzystanie w pełni opcji korespondencja seryjna. Mo na w dowolnym momencie
przygotowa zbiór adresów radnych i seryjnie wydrukowa zaproszenie na sesje lub
komisje, a tak e wykona nadruk na kopertach.
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Opcja Bud et słu y do prowadzenia bud etu Rady, po to aby w ka dej chwila mo na było
sprawdzi jak przedstawia si jego realizacja w podziale na poszczególne paragrafy. U ytkownik
mo e wprowadzi plan bud etu na kolejny rok, a nast pnie ewidencjonowa wszystkie wydatki
finansowane z bud etu. W celu uaktywnienia opcji Bud et w pierwszej kolejno ci nale y okre li
dane słownikowe, czyli wprowadzi typy delegacji, typy diet oraz sposoby ich naliczania, najcz ciej zamawiane towary i usługi, stosowane stawki VAT, obci enia deklarowanie, stałych kontrahentów i paragrafy.

System Biura Rady usprawnia prac jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za obsług Rady. Pozwala na zast pienie r cznie prowadzonych rejestrów rejestrami komputerowymi a co za tym idzie łatwiejsze wyszukiwanie i modyfikacj zgromadzonych informacji
oraz łatwe kontrolowanie pracy samej jednostki organizacyjnej i Rady.
Istnieje mo liwo bezpo redniego eksportu danych zapisanych w rejestrach biura rady
do BIP. W ten sposób mo na zaoszcz dzi dodatkowej pracy zwi zanej z przygotowaniem
danych do BIP.
Referencje:
Urz d Miejski Bielawa
Urz d Miejski Grudzi dz
Urz d Miasta wieradów Zdrój
Urz d Miasta i Gminy Goleniów
Urz d Miasta Dzier oniów
Urz d Gminy Chojnów
Urz d Miejski Jelenia Góra
Urz d Miejski w Sompolnie
Urz d Miejski J drzejów
Starostwo Powiatowe Czarnków
Starostwo Powiatowe Ostróda
Urz d Miejski Puck
Urz d Miasta i Gminy Ch ciny
Urz d Miasta i Gminy Nowy Dwór Gda ski
Urz d Miasta i Gminy Drezdenko
Urz d Miejski w Słupsku
Urz d Miasta i Gminy Kampinos
Urz d Miejski Le ajsk
Urz d Miasta Bielsko Biała
Istnieje mo liwo

otrzymania wersji demo i wersji tymczasowej systemu Biuro Rady.

Szczegółowe informacje:
Sylwia Szyma ska tel. 022/6987856
Regina Chojnowska 091/4220206
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