
Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka 

z kontroli realizacji gospodarki finansowej 

w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Hajnówce za 2010 rok 

Kontrola została przeprowadzona w dniu 30 czerwca 2011 r. przez  Komisję Rewizyjną 
Rady Miasta Hajnówka w składzie :

Ireneusz Kiendyś – Przewodniczący Komisji
Leonard Kulwanowski – Członek Komisji
Alla Gryc – Członek Komisji
Ewa Rygorowicz – Członek Komisji
Wiktor Szpakowicz – Członek Komisji
Jan Giermanowicz – Członek Komisji

Kontrolowaną placówkę reprezentowały:
1. Iwona Raszkiewicz – Dyrektor
2. Olga Siegień – Głowna Księgowa

TEMAT  KONTROLI : Kontrola  realizacji  gospodarki  finansowej  w  Przedszkolu 
Samorządowym Nr 2 w Hajnówce za 2010 rok 

USTALENIA KONTROLI :

Przedszkole  Samorządowe  Nr  2   działa  wg  Regulaminu  Organizacyjnego 
Przedszkola Nr 2 w Hajnówce, który określa w szczególności: strukturę organizacyjną 
Przedszkola, zakres działania poszczególnych organów Przedszkola. 

Przedszkole jest wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie jednostką budżetową 
Gminy Miasta Hajnówka, przy pomocy której Dyrektor wykonuje zadania Przedszkola. 
Przedszkole działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu, regulaminu 
oraz  aktów prawnych  wydawanych  mi  in.  przez  Ministra  Edukacji  Narodowej  oraz 
Burmistrza Miasta. Przedszkole jest placówką publiczną, mieści się w budynku przy ul. 
Warszawskiej 2 w Hajnówce. 

Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Nr 2

ul. Warszawska 2

17-200 Hajnówka

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok. Przerwa wakacyjna ustalona jest przez 
Organ Prowadzący na wniosek dyrektora. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 
17.00,  w dni  robocze od poniedziałku  do piątku.  Czas  pracy przedszkola wynosi  11 



godzin dziennie, w tym 5 godzin na realizację podstawy programowej.

Kierownikiem  przedszkola  jest  Dyrektor.  Dyrektor  dokonuje  czynności  z 
zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Dyrektor kieruje 
przedszkolem poprzez wydawanie zarządzeń i pism ogólnych oraz poleceń służbowych.

Struktura organizacyjna przedstawia się następująco:

1. Dyrektor,

2. Rada pedagogiczna,

3. Pracownicy administracji

4. Pracownicy obsługi.

Koszty funkcjonowania Przedszkola wyniosły 964,290 zł, w tym: wynagrodzenia 
629,583 zł, składki na FUS-FP 109,583 zł, fundusz socjalny38,292 zł, energia cieplna, 
elektryczna 37,758 zł,m pozostałe koszty 148,941 zł.

Przychody  z  działalności  jednostki  wyniosły  885,223  zł,  w  tym:  dotacje  z 
budżetu 737,234 zł, odpłatność za pobyt dzieci 138,357 zł, pozostałe przychody9,632 
zł. Zobowiązanie niewymagalne ogółem wyniosły 63,369 zł. 

W  Przedszkolu  funkcjonują  4  oddziały  do  których  uczęszcza  102  dzieci. 
Zatrudnienie  w  Przedszkolu  wynosi  19,75  etatów,  w  tym  nauczyciele  -  9,5, 
administracja – 1,5, obsługa 8,75.

W 2010 roku w zakresie remontów bieżących wykonano:

1. wymianę okien i drzwi w piwnicy i magazynie,

2. zaadaptowano pomieszczenia na salę gimnastyczną. 

Ogółem na remonty wydatkowano 10,695 zł.

W n i o s k i :

Gospodarka  finansowa  w  kontrolowanej  jednostce  prowadzona  jest  prawidłowo  , 
wszelkie  przeniesienia  wydatków  budżetowych  dokonywane  są  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami.

            Przewodniczący Komisji

  Ireneusz Roman Kiendyś


	Leonard Kulwanowski – Członek Komisji
	Alla Gryc – Członek Komisji

