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Czynności kontrolne przeprowadzone przez pracownika Biura Kontroli Urzędu
Miejskiego w Białymstoku w kierowanej przez Panią jednostce w zakresie sprawdzenia
wybranych zagadnień gospodarki finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem
prawidłowości wykorzystania środków dotyczących finansowania zadań z zakresu oświaty
wskazują na pozytywne funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego Nr 22 w Białymstoku
w kontrolowanym obszarze.
Okresem objętym kontrolą była działalność placówki od 01 stycznia 2019 roku do
31 grudnia 2019 roku. Ocenę pozytywną uzasadniają dokonane w czasie kontroli ustalenia
faktyczne, które zostały zawarte w protokole kontroli podpisanym przez strony w dniu
30 września 2020 roku.
Pomimo pozytywnej oceny zwrócono uwagę na uchybienia w zakresie rozliczania wpłat
dokonywanych za żywienie i pobyt w placówce oraz na nieprawidłowości w zakresie
naliczania i wypłacania dodatku za pracę w porze nocnej. Stwierdzone uchybienia zostały
wyeliminowane w czasie trwających czynności kontrolnych.
Dokonując sprawdzenia wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu oraz opłat za pobyt
w placówce dokonywanych w miesiącu kwietniu 2019 roku stwierdzono, że kwota 185,00 zł
dotycząca wyżywienia dziecka została mylnie wpłacona przez rodziców na rachunek
bankowy przedszkola dotyczący dochodów budżetowych, na który wpłacana jest opłata za
pobyt w przedszkolu. W trakcie roku 2019 nie dokonano korekty powyższej wpłaty. W dniu
22 września 2020 r. przelano kwotę 185,00 zł z rachunku bankowego dochodów budżetowych
na wydzielony rachunek dochodów. Zwrócono uwagę, aby wnikliwie sprawdzać zgodność
wpłat dokonywanych na konta bankowe przedszkola i na bieżąco korygować ewentualne
błędy w zakresie wpłat.
W wyniku analizy przyznawania i wypłaty składników wynagrodzeń dla pracowników
administracji i obsługi w tym min. dodatku nocnego, stwierdzono, że dodatek w stosunku do

zatrudnionych dozorców był naliczany nieprawidłowo od kwoty minimalnego wynagrodzenia
obowiązującego w 2018 roku, tj. 2.100,00 zł, a nie jak powinno być właściwie od
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2019 roku, tj. 2.250,00 zł. Zgodnie
z zapisami Regulaminu wynagradzania, pracownikom przysługuje dodatek do wynagrodzenia
za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej
z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli
jest wyższa od wynagrodzenia zasadniczego. W trakcie kontroli główna księgowa dokonała
korekty naliczenia powyższego dodatku za 2019 rok wszystkim pracownikom wykonującym
pracę w porze nocnej (dozorcy) i 15.09.2020 r. sporządziła listę płac na kwotę ogółem brutto
524,88 zł. Natomiast w dniu 22.09.2020 r. dokonano przelewów na konta pracowników. Jak
wyjaśniła główna księgowa, powyższa pomyłka wynikała z braku dokonania zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia w programie płacowym.
W zawiązku z pozytywną oceną działalności jednostki i wyeliminowaniem
nieprawidłowości odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.
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