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Czynno3ci kontrolne przeprowadzone przez pracownika Biura Kontroli Urzgdu

Miejskiego w Bialymstoku w kierowanej przez Pani4 jednostce w zakresie sprawdzenia

wybranych zagadnieri gospodarki finansowej, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem

prawidlowoSci wykorzystania Srodk6w dotycz4cych finansowania zadari z zakresu o5wiaty

wskazuj4 na poz).tywne funkcjonowanie Przedszkola Samorz4dowego Nr 22 w Bialymstoku

w kontrolowanym obszarze.

Okresem objgtym kontrolq byla dzialalnoSi plac6wki od 0l stycznia 2019 roku do

3l grudnia 2019 roku. Oceng pozyywn4 uzasadniaj4 dokonane w czasie kontroli ustalenia

faktyczne, kt6re zostaly zawarte w protokole kontroli podpisanym przez strony w dniu

30 wrzeSnia 2020 roku.

Pomimo pozlywnej oceny zwr6cono uwagg na uchybienia w zakresie rozliczania wplat

dokonJ,wanych za 2ywienie i pobyt w plac6wce oraz na nieprawidlowo6ci w zakresie

naliczania i wyplacania dodatku za pracg w porze nocnej. Stwierdzone uchybienia zostaly

wyeliminowane w czasie trwajqcych czynnoSci kontrolnych.

Dokonuj4c sprawdzenia wplat za 2).wienie dzieci w przedszkolu oraz oplat za pobyt

w plac6wce dokonywanych w miesi4cu kwietniu 2019 roku stwierdzono,2e kwota 185,00 zl

dotycz4ca wy2ywienia dziecka zostala mylnie wplacona przez rodzic6w na rachunek
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bankowy przedszkola dotycz4cy dochod6w bud2etowych. na kt6ry wplacana jest oplata za

pobyt w przedszkolu. W trakcie roku 2019 nie dokonano korekty powyZszej wplaty. W dniu

22 wrzeinia202O r. przelano kwotg 185,00 zl z rachunku bankowego dochod6w budZetowych

na wydzielony rachunek dochod6w. Zwr6cono uwagg. aby wnikliwie sprawdzai zgodnoS6

wplat dokonywanych na konta bankowe przedszkola i na bie24co korygowai ewentualne

blgdy w zakresie wplat.

W wyniku analizy przyznawania i wyplaty skladnik6w wynagrodzefi dla pracownik6w

administracji i obslugi w tym min. dodatku nocnego. stwierdzono, ze dodatek w stosunku do

zatrudnionych dozorc6w byl naliczany nieprawidlovvo od kw-oty minimalnego wynagrodzenia

obowi4zuj4cego w 2018 roku, tj. 2.100.00 zl, a nie jak powinno byi wla3ciwie od

minimalnego wynagrodzenia obowi4zuj4cego w- 2019 roku. Ij. 2.250.00 zl. Zgodnie

z zapisami Regulaminu wynagradzania. pracownikom przysfuguje dodatek do wynagrodzenia

za ka2d4 godzing pracy w porze nocnej w wysokoSci 20yo stawki godzinowej wynikaj4cej

z minimalnego wynagrodzenia za pracg. usmlonego na podstawie odrEbnych przepis6w. jeZeli

jest wy2sza od wynagrodzenia zasadniczego. W trakcie kontroli gl6wna ksiggowa dokonala

korekty naliczenia powyZszego dodatku za 2019 rok wszystkim pracownikom wykonuj4cym

pracE w porze nocnej (dozorcy) i 15.09.2020 r. sporzqdzila listg plac na kwotg og6lem brutto

524.88 zl. Natomiast w dniu 22.09.2020 r. dokonano przelewow na konta pracownik6w. Jak

wyjaSnila gl6wna ksiggowa. powyzsza pomylka wynikala z braku dokonania zmiany

wysokofu i minimalnego wynagrodzenia w programie placowym.

W zawipku z pozytywnq ocen4 dzialalno(ci jednostki i wyeliminowaniem

nieprawidlowoSci odstqpiono od wydania zaleceri pokontrolnych.
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